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Arne Overrein:

Om sekterismen og partiteorien

I

De to påfølgende artiklene i dette nummeret av Vardøger tar 
begge - på hver sin måte - opp et tema og et problem slik det 
spesielt ytrer seg i Norge i dag, nemlig sekterisme-iproblemet.
Vi som har jobbet med disse artiklene, har følt behovet for å 
presentere dette spørsmålet i en mer almen form. Denne artik
kelen prøver derfor å trekke noen slutninger som er blitt tyde
lige for oss i løpet av arbeidet med den spesielle utviklinga 
i Norge. Vi mener dette kan være nyttig, til tross for at vi 
ikke kan sies å ha utvikla noen helhetlig "teori" om temaet.

Vi møter i dagens Vest-Europa en rekke "marxistiske smågrupper" 
som har sin historiske opprinnelse i studentopprøret og beslek
tede bevegelser i slutten av 60-tallet. Samtidig som disse grup
pene erklærer seg som "parti-byggende", ser det ikke ut til 
at de har, eller makter å skaffe seg, noen virkelig basis i 
arbeiderklassen. Særlig er dette problemet påtakelig i de land 
der det ikke har vært noen vesentlig arbeiderklasse-bevegelse 
i de siste åra. (Som f.eks. Vest-Tyskland, Sverige og Norge.)

Dersom vi bestemmer sekterisme-begrepet nokså omtrentlig og 
sier at det innebærer en isolasjon og blokkering i forholdet 
mellom organisasjonen og den klassen som skal representeres, 
vil de fleste av disse gruppene kunne kalles sekteriske, og 
det til tross for at mange av dem gjør iherdige forsøk på å 
bekjempe de sekteriske trekk ved sin egen organisasjon for på 
den måten å åpne for dtspansjon innover i arbeiderklassen. Det 
spørsmålet vi derfor stiller oss, er om det er mer grunnleggen
de forhold ved disse organisasjonene, som avler sekterismen,
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forhold som altså er konstituerende for selve organisasjonene. 
Dersom dette er riktig, så kan ikke disse organisasjonene løse 
sine problemer ved å føre kampanjer og "kamper" mot sekteriske 
trekk ved organisasjonen. Det dreier seg nemlig da om et radi
kalt brudd med denne organisasjonstypen, dvs. om å finne en 
helt annen måte å utvikle og organisere de revolusjonære kref
tene på.

Dette innebærer slett ikke at de "tradisjonelle" kommunistiske 
partiene representerer noen løsning på dette problemet. Tvert 
imot er de sjøl sekter i den betydning vi har gitt begrepet 
(naturligvis med unntak av partiene i slike land som Frankrike 
og Italia der sosialdemokratiet ikke dominerer arbeiderbeveg
elsen) . Deres sekterisme blir imidlertid skjult ved at de i 
sin politikk ganske enkelt identifiserer seg med enhver reell 
og innbilt bevegelse i klassen, men uten dermed å bli noe avant- 
garde-element innen klassen som kan drive utviklinga fremover. 
Derfor får heller ikke disse partiene sin livskraft fra noen 
form for aktiv og bevisst understøttelse fra deler av arbeid
erklassen; det er tvert imot et tilstivnet parti-apparat som 
holder det hele "gående". Siden disse partiene er knyttet til 
en tilbakelagt historisk epoke og henter sine taktiske og stra
tegiske løsninger fra denne Kominterns epoke, og særlig fra 
perioden etter 1935 (folkefrontstrategien til Dimitrov), er de 
ute av stand til å utvikle en revolusjonær politikk for den nye 
tid som vi lever i. Gramsci ville se partiene som organisasjon
er som er skapt "for å påvirke situasjonen i øyeblikk av vital 
betydning for dets klasse; men de er ikke alltid i stand til å 
tilpasse seg nye oppgaver og nye epoker." Derfor kan de også 
bli "anakronistiske - historisk-politiske dokumenter" fra en 
overlevd historisk fase.1 Denne tankegangen til Gramsci kan an
vendes på de "tradisjonelle" kommunistiske partiene.

Felles for de nye "marxistiske smågruppene" og de "tradisjonel
le" kommunistpartiene er at de søker sitt teoretiske fundament 
og sin eksistensberettigelse i den marxistiske og leninistiske 
tradisjonen. Mer bestemt er det Lenins parti-teori som er ut
gangspunktet. Er det da noe i dette utgangspunktet som uavven
delig fører galt av sted, eller må vi heller snakke om en mis
oppfatning, evt. forvrengning av dette teoretiske utgangspunkt
et? II

II

Smågruppene som i forrige århundre ville styrte den bestående 
ordning uten basis i arbeiderklassen og uten egentlig interes
se for de faktiske massebevegelser som kjempet gjennom sine
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mer kortsiktige krav, representerte for Marx og Engels et sek
ter i sme-prob lem:

"Sektene søker sin eksistensberettigelse og sin ære, ikke 
i det som de har felles med klassebevegelsen, men i de 
spesielle kjennetegn som atskiller dem fra den."2

Marx og Engels var imidlertid av den oppfatning at sekterismen 
ville forsvinne så snart det utviklet seg en brei arbeiderbe
vegelse. Det var i dette optimistiske perspektivet de så funk
sjonen til den 1. internasjonale, som ifølge Engels "var midlet 
til den gradvise oppløsning og oppsugning av alle de mindre 
sektene, med unntak av anarkistene."3 Marx og Engels lot seg 
ikke rive med i kortsiktige organisasjonsprosjekt som ikke had
de noen basis i hva de kalte "den virkelige arbeiderbevegelse". 
Også i organisasjonsspørsmålet var den aktuelle situasjonen i 
selve arbeiderklassen det faste orienteringspunkt.

Utviklet Lenin en teori som står i motstrid til denne fikserin- 
ga på arbeiderklassen? Er partiet utgangs- og orienteringspunkt 
for Lenin, mens klassen er det for Marx og Engels? (Som f.eks. 
Rune Slagstad synes å mene i Kontrast nr. 41). Ligger det kan
skje med nødvendighet en sekterisk konsekvens i anvendelsen av 
Lenins teori?

Det er ingen tvil om at Lenin stilte og formulerte løsninger 
på en rekke spørsmål i forbindelse med arbeiderklassens parti, 
som Marx og Engels knapt berørte, problemer som oppbygginga og 
organisasjonsprinsippene for partiet, spørsmålet om forholdet 
til andre partier osv. Og siden bolsjevik-fraksjonen i årevis 
var involvert i offentlig polemikk med mensjeviker, sosialrevo- 
lusjonære og andre motstandere, så kan det virke som Lenins 
verk blir en kaotisk ansamling av prinsippløs kjekling og ende
løse diskusjoner om de "små" praktiske spørsmål og de minste 
bagateller. Glemmes ikke arbeiderklassen midt oppe i uforson- 
ligheten og fraksjonsrivningene?

Men den som inntar et slikt standpunkt beveger seg på overfla
ta av tingene. Lenins bidrag til partiteorien slik det fremstår 
i sin helhet i "Hva må gjøres?" har sin forutsetning i et fak
tisk eksisterende forhold: det eksisterer i det aktuelle øye
blikk i Russland en omfattende spontan arbeiderbevegelse. Lenin 
står foran et praktisk problem som krever en umiddelbar løsning. 
Det finnes en bevegelse i klassen, og det finnes et parti. Det 
er ikke spørsmål om noen av disse momentene som sådanne, men 
om hva slags forhold det skal være dem imellom. Forutsetninga 
for at Lenins partiteori kan tre i funksjon, er altså aktiv opp
slutning fra en del av arbeiderklassen. Dette illustreres svært

3



godt ved Lenins forhold til splittelsene innen det russiske 
sosialdemokratiet: han trekker en skillelinje mellom de tenden
ser og fraksjoner som har støtte i arbeiderklassen og uttrykk
er en stemning innen denne klassen, og de grupperinger som Mhar 
vist at de er absolutt ute av stand til å skape en tendens med 
røtter i massene."4 Det var f.eks. i 1905- 07 klart at den men- 
sjevikiske politikken hadde oppslutning fra en del av arbeider
ne, deriblant også fra de mest bevisste og fremskredne arbeider
lag. Dette var grunnlaget for at det den gang var mulig og øns
kelig at de to hovedtendensene innafor den russiske arbeiderbe
vegelsen opererte som fraksjoner innafor samme parti. En helt 
annen var situasjonen i åra 1912-14, da bevegelsen i arbeider
klassen igjen fikk et kraftig oppsving. Da viste det seg at 
bolsjevikene hadde oppslutning fra det overveldende antallet 
av klassebevisste arbeidere, og med denne sikre basis kunne de 
føre en hensynsløs kamp mot alle reint intellektuelle tendens
er som stilte seg utafor partiet som ble rekonstituert i 1912:

"Disse gruppene har ingen sosial kraft bak seg, og kan 
ikke ha noen omfattende innflytelse på arbeiderne ... 
Istedet for en fast, klar linje som tiltrekker arbeiderne 
og bekreftes av levende erfaringer, regjerer det snevre 
sirkeldiplomatiet i disse gruppene. Fraværet av kontakt 
med massene, fraværet av historiske røtter i masse-tenden- 
sene i Det russiske sosial-demokrati (sosial-demokratiet 
ble en massebevegelse i Russland med streikene i 1895), 
og fraværet av en konsekvent, integrert og klart definert 
linje testet gjennom mange års erfaringer, dvs. mangel på 
svar på spørsmål om taktikk, organisasjon og program - 
slik er grobunnen som det snevre sirkel-diplomatiet trives 
i og slik er dets symptomer."5

Det skulle av dette klart fremgå at forbindelse med de klasse
bevisste arbeiderne er en absolutt forutsetning for "iverkset
telsen" av Lenins teori om partiet. Og ikke bare ganske enkelt 
en hvilken som helst "massekontakt" (som i dag er blitt så po
pulært) , men arbeidernes direkte og bevisste deltakelse i de
battene og striden mellom de ulike retningene:

"Kampen mot likvidatorismen og seieren som er vunnet over 
den, er nettopp resultatet av den politiske oppdragelsen 
av de russiske arbeiderne og av dannelsen av et genuint 
arbeiderparti ...Arbeiderne kan bare gjennomgå en virke
lig politisk oppdragelse i løpet av en utholdende, konse
kvent og allsidig kamp for proletarisk innflytelse, aspi
rasjoner og tendenser mot borgerlig innflytelse, aspira
sjoner og tendenser."6
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Denslags politisk "enhet” som er kommet i stand etter "forhand
linger" bak lukkede dører, over hodene på arbeiderne og inna
for "sirkeldiplomatiets" snevre rammer, er en falsk og verdi
løs enhet. Enhver politisk enighet, og dermed enhver organiser
ing må ha en fast sosial basis i arbeiderklassen:

"Enhet er i sannhet nødvendig for arbeiderne. Og aller 
nødvendigst er det å forstå at ingen uten arbeiderne selv 
"gir" dem denne enheten ... Det er ikke mulig å "love" en
het - det ville være tomt prat og sjølbedrag; det er ikke 
mulig å "skape" enhet ved en "overenskomst" mellom grupper 
av intellektuelle - det ville være den sørgeligste, mest 
naive og uvitende villfarelse... Intet er lettere enn å 
skrive ordet "enhet" i metervis, enn å love enhet og "er
klære seg" som tilhenger av enhet. Men fremme enhet i pralr 
sis kan en bare gjøre gjennom arbeid og organisering av 
de fremskredne arbeiderne, av alle bevisste arbeidere."7

Vi har brakt fram disse sitatene som viser Lenins parti-teori 
så å si i sin "virksomme" form, for å antyde at de problemer 
som møtte Lenin og bolsjevik-fraksjonen, befinner seg på et 
høyere nivå i arbeiderklassens kamp og organisering enn de pro
blemene som Marx og Engels ble konfrontert med. Dette betyr ik
ke at vi er ute etter et apologetisk og krampaktig "forsvar av 
leninismen", der Lenin-sitater "anvendes" i enhver tenkelig og 
utenkelig praktisk-politisk sammenheng. Tvert om har en gjennom
gåelse av Lenins teori til hensikt å få fram de samfunnsmessige 
forutsetningene3 og dermed begrensningene i anvendelsesmulig
hetene for denne teorien. Derigjennom kan også sekterismens 
samfunnsmessige forutsetninger vise seg for oss.

III

Partiteoriens forutsetning er altså et bestemt forhold mellom 
klasse og parti. Partiteorien blir altså ikke en abstrakt mo
dell eller et sett av "organisasjonsprinsipper", men får et 
"sosiologisk" moment uløselig knyttet til seg. Dette ligger im
plisitt i Lenins teori. Og hvorfor implisitt? Fordi det ikke 
representerte noe problem i det tsaristiske Russland, fordi det 
fra tidlig av fantes en fast forbindelse mellom klasse og par
ti. Fordi det er en selvfølgelig forutsetning, er det heller 
ikke tematisert.

Men det blir ytterst viktig å bringe dette temaet på bane i en 
situasjon der det leninistiske partiets samfunnsmessige forut
setninger ikke lenger er til stede. Og dersom vi ikke lenger 
betrakter partiteorien som en abstrakt modell, men som knyttet
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til konkrete sosiologiske forhold, måtte det være mulig å un
dersøke historisk når disse forholdene har eksistert og når 
ikke, og det måtte være mulig å se historia til et kommunistisk 
parti ut fra et slikt perspektiv; å forstå visse kriser, vendin
ger osv., i partihistoria som uttrykk for endringer i de klas- 
semessige forutsetningene som partiet har operert ut ifra. Og 
det måtte også være mulig å se mislykkede forsøk på å "bygge11 
leninistiske partier ut fra dette perspektivet. Tilsvarende 
måtte det være mulig å lete i den kommunistiske bevegelsens 
teorihistorie etter situasjoner der slike kriser har kommet 
til uttrykk i debatter, splittelser etc.

Det klassiske eksemplet på en krise i forholdet mellom klasse 
og parti og dermed en krise i partiet sjøl, er Sovjetunionen i 
begynnelsen av 1920-åra. Borgerkrigen og den økonomiske desor- 
ganisering førte dels til utryddelse og dels til desimering og 
oppløsning av den arbeiderklassen som hadde gitt det revolu
sjonære partiet dets styrke helt siden 1890-åra. Forbindelsen 
mellom parti og en revolusjonær og politisk erfaren arbeider
klasse kom aldri mer i stand. Gjennom industrialiseringa opp
sto det’ en helt ny arbeiderklasse, uten den gamle klasses kol
lektive erfaring, og som i tillegg ble holdt nede av det stali
nistiske byråkratiet som i mellomtida hadde blitt det dominer
ende element i partiet.
Atskillig mer interessante for vårt tema er imidlertid erfaring
ene fra de høgt utvikla kapitalistiske land. Gjennom konfront
asjonen med de vest-europeiske forhold blir det tydelig at Le- 
nins teori opererer med forutsetninger som ikke fullt ut er 
til stede. Det optimistiske perspektivet om at de relativt små 
kommunistiske partiene skulle kunne lede massene til snarlige 
revolusjoner, behersker Kominterns tenkning inntil den 3.ver
denskongress sommeren 1921, da taktikken - som følge av de nye, 
mer realistiske perspektivene til Lenin og Trotsky - blir lagt 
om i retning av en arbeidernes enhetsfront. Implisitt i argu
mentasjonen ligger også en vurdering av det spesielle forhold 
mellom parti og klasse i Vest-Europa:

"I Europa - hvor nesten alle proletarene er organisert - 
må vi vinne flertallet av arbeiderklassen over til oss ... 
Jeg vil ikke på noen måte benekte at en revolusjon kan bli 
startet av et svært lite parti og ført fram til seierrik 
avslutning. Men man må ha forståelse for hva slags metod
er man kan vinne massene med ... Dess mer organisert pro
letariatet er i de utvikla kapitalistiske land, dess stør
re grundighet krever historia av oss når det gjelder å 
forberede revolusjonen og desto grundigere må vi vinne 
flertallet av arbeiderklassen over til oss."8
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I Europa forsøker de kommunistiske partiene å vinne innflytelse 
i en situasjon der svært mange arbeidere har vært organisert i 
reformistiske fagforeninger i årevis, og hvor det ved siden av 
de kommunistiske partiene finnes store reformistiske partier, 
med til dels meget stor innflytelse over arbeiderklassen. Dis
se betingelsene er fullstendig forskjellige fra situasjonen i 
Russland. Der spilte fagorganisasjonene en ganske liten rolle, 
og der fantes det intet parti før dannelsen av det sosialdemo
kratiske. Til og med det liberale borgerskap skapte sitt parti 
etterpå.

Den politiske sammensetninga av arbeiderklassen i Russland før 
revolusjonen og i Vest-Europa er åpenbart ikke den samme. Her 
ligger det et avgjørende punkt. Hvordan er det mulig for et 
lite parti (8400 medlemmer i 1905, 23000 i februar 1917) å le
de en massebevegelse som teller millioner av individer? I Le- 
nins teori er dette mulig fordi det eksisterer en arbeiderklas
se som i sin indre struktur er ganske homogen. Det kan bare 
trekkes en type skillelinjer i denne arbeiderklassen, nemlig i 
graden av politisk modenhet3 mellom fremskredne og tilbakelig- 
gende arbeidere. Som vi har sett, snakker Lenin om organiser
inga av "de fremskredne arbeiderne, av alle bevisste arbeidere" 
som basis for virkelig enhet i klassen. Dette er det avgjørende 
punktet: det forutsettes at den klassebevisste del av arbeider
klassen er i stand til å påvirke og lede resten av arbeiderklas
sen. Arbeiderklassen tenkes så å si "vertikalt" delt, fra de 
mest klassebevisste ned til de uvitende og tilbakeliggende, og 
det forutsettes at det finnes kommunikasjonsmuligheter mellom 
disse ulike sjikt. Det er videre forutsetninga - iallefall i 
det lange løp - at det utvikles en klassebevisst avantgarde 
innafor klassen sjøl, en avantgarde som etter hvert blir så tall
messig sterk og nyter en såpass prestisje at alle aksepterer 
dens ledelse, sjøl om ikke alle fullt ut forstår de politiske 
perspektivene som de slutter opp om. Lenin betegner de klasse
bevisste som

"de mest fremskredne arbeiderne som enhver (sic!) arbeid- 
erklassebevegelse bringer fram, disse som kan vinne arbei
dernes tiltro, som vier seg helt og fullt til oppdragelsen 
og organiseringa av proletariatet, som bevisst aksepterer 
sosialismen ..."9

Det avgjørende for parti-teoriens "iverksettelse" blir da natur
ligvis partiets forhold til den mest fremskredne delen av ar
beiderklassen. Dersom det ikke finnes noen skikkelig forbind
else her, eller det på grunn av ulike samfunnsmessige og poli
tiske omstendigheter ikke finnes noen fremskreden avantgarde 
innen arbeiderklassen, så kan ikke partiet eksistere i leninis
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tisk forstand. Begge disse to sistnevnte omstendigheter ville 
føre til at følgende tankegang hos Lenin ikke umiddelbart kun
ne anvendes:

"En kunne fremstille saken anskuelig på følgende måte. Et
ter organisasjonsgraden i sin alminnelighet og etter orga
nisasjonens konspirasjonsgrad i særdeleshet kan en skjel
ne mellom omtrent følgende kategorier: 1) de revolusjonæ- 
res organisasjoner; 2) arbeidernes organisasjoner, som må 
være så brede og mangfoldige som mulig ... Disse to kate
goriene utgjør partiet. Videre 3) arbeiderorganisasjoner 
som slutter opp om partiet; 4) arbeiderorganisasjoner som 
ikke slutter seg til partiet, men som faktisk underordner 
seg dets kontroll og ledelse; 5) arbeiderklassens uorgani
serte elementer som også underordner seg sosialdemokrati
ets ledelse, i hvert fall under større utslag av klasse
kamp. Slik omtrent ser saken ut fra mitt standpunkt."

Her ser vi tydelig den "vertikale" modellen anvendt, og vi ser 
at det forutsettes en kommunikasjons-forbindelse mellom de 
ulike nivå som arbeiderne befinner seg på.

IV

Gjennom en rekke nederlag i løpet av 1920-åra ble det etter 
hvert slutt på de snarlige revolusjonsforhåpningene som domi
nerte i Kominterns første år: Tyskland 1919, 1921, 1923; Ungarn 
1919; Italia 1922; England 1926; Kina 1927 m.fl. (I sammenheng 
med disse nederlag må vi også se stalinismens oppkomst i Sov
jetunionen.) Dermed inntrådte en alvorlig indre krise i den 
internasjonale kommunistiske bevegelse, en krise som satte sitt 
preg på hele arbeiderbevegelsen og som mer eller mindre gjør seg
gjeldende den dag i dag.
De sekteriske tendensene må sees som produkt av nederlaget og 
den begynnende krise i 1920-åra, uttrykt både i splittelse og 
avskallinger fra Komintern og i en indre dogmatisering og iso
lering fra massene for Komintern-partienes vedkommende.

Lenin så imidlertid den begynnende krisa for de kommunistiske 
partiene ut fra iallefall to ulike perspektiver, men uten at 
noen av dem ble skikkelig teoretisk utarbeidet. For det første 
forklarte han reformismens og de sosialdemokratiske partienes 
sterke stilling ut fra imperialismeteorien, nærmere bestemt ut 
fra teorien om arbeideraristokratiet. Men det er i dag - etter 
årtier med reformistisk dominans i arbeiderbevegelsen - svært 
vanskelig å skjønne dette fenomenet som resultat av koloniale
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ekstra-profitter og dannelsen av et spesielt priviligert lag 
innen arbeiderklassen, særlig ettersom sosialdemokratiet er på 
sitt sterkeste i land der slike ekstraprofitter må antaes å ha 
spilt en svært beskjeden rolle (f.eks. Norge). Bortsett fra 
denne innvendinga, viste det seg også at flere av de kommunist
iske partiene fikk oppslutning nettopp fra de faglærte, best 
betalte arbeidersjiktene. Dette var f.eks. tilfelle i Weimar- 
Tyskland, der høyt kvalifiserte arbeidere (særlig metallarbei
dere) var dominerende i medlemsmassen, mens på den andre side 
sosialdemokratene ble dominert av dårlig betalte arbeidersjikt 
(f.eks. tekstilarbeidere) i sin medlemssammensetning.11 Tesen 
om SPD som "arbeideraristokratisk" som KPD kjørte fram, blir 
ut fra slike ting mildt sagt problematiske.

Vel så viktig som arbeider-aristokrati-teorien til forklaringa 
av reformismens styrke og kommunismens svakhet, er en teori som 
bare såvidt er antydet hos Lenin, nemlig den som går ut på øde
leggelsen av den proletariske avantgarde i de høyt utvikla 
kapitalistiske land. Nettopp denne avantgarden av fremskredne 
arbeidere, som altså er et konstituerende element i Lenins par- 
tioppfattelse, danner bindeleddet mellom partiet og de breie 
masser som utgjør arbeiderklassen. I sin vurdering av nederla
get til den tyske mars-aksjonen som fant sted våren 1921, beteg
ner han situasjonen for det tyske kommunistparti som "spesielt 
vanskelig". Tysklands internasjonale situasjon skjerpet landets 
"indre revolusjonære krise og drev proletariatets fortropp frem
over mot en øyeblikkelig maktovertakelse ... Titusener av de 
beste folkene i Tyskland, av dets revolusjonære arbeidere, ble 
drept eller forfulgt av borgerskapet." Hatet mot den tyske op
portunismen hos de klassebevisste arbeiderne "forblindet dem og 
gjorde det umulig for dem å holde hodet kaldt og utarbeide en 
riktig strategi ... Dette hatet drev dem ut i forhastede opp
stander."12 Så vidt vi kan se, er ikke denne tankerekken ført 
lenger hos Lenin, men den er utvilsomt av avgjørende betydning 
- også når de seinere begivenheter skal analyseres. Arthur Ro
senberg - som skrev sin historiske oppsummering på 30-tallet - 
kunne se saken i et klarere perspektiv:

"Det var siste gang at en større del av de tyske arbeidere 
sjølstendig grep til våpen. Etter mars 1921 var de tyske 
arbeideres revolusjonære energi, slik den hadde utvikla 
seg etter 9. novenber 1918, på det nærmeste nedkjempet.
Den tragiske konsekvens av de mange væpnede enkeltkamper 
fra januar 1919 til mars 1921 var at nettopp den akti
ve fortropp i den tyske arbeiderklassen ... ble gjort 
kraftløs. En del av de viljefaste stridende var falt, en 
annen del var fengslet, resten var blitt motløse."13
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Årsaken til denne faktiske isoleringa av den proletariske avant
garde fra arbeiderklassens breie masser, må nettopp ligge i 
sammensetninga av arbeiderklassen som var av en helt annen art 
enn i Russland. Det er grunn til å anta at denne måten å for
klare forskjellen mellom Russland og Europa på, har større re
levans enn å fiksere oppmerksomheten på de reformistiske leder
ne. Men heller ikke dette poenget spilte noen vesentlig rolle 
i de kommunistiske partienes sjølforståelse. Trotsky er såvidt 
inne på temaet i sin rapport om "Den økonomiske verdenskrisen 
og Kominterns nye oppgaver" på den 3.verdenskongress:

"Vi står nå etter krigen og etter disse tre etterkrigsår, 
overfor en helt ny arbeiderklasse ... Ett sjikt (innen 
arbeiderklassen) gjør ikke sine erfaringer samtidig med 
de andre. Det ene har brent fingrene sine og vil være noe 
forsiktigere, mens de andre ennå er kamplystne, men uten 
å ha oversikt over konsekvensene av denne kampen. Dette 
forklarer oss hvorfor utviklinga i den nåværende situasjo
nen er mye mer komplisert ... . Vi preller av mot denne mot
stand (dvs. borgerskapets motstand), dvs. ett sjikt av ar
beiderklassen etter det andre. Og her kommer den viktigs
te oppgaven til det kommunistiske parti: På dette grunnla
get å sveise disse ulike sjikt sammen; åndelig, politisk 
og organisatorisk, i kampen mot kapitalen. Den viktigste 
kampen er nå å vinne disse massene over til oss og sveise 
dem sammen."14

Det viktigste i denne utvilsomt korrekte måten å nærme seg pro
blemene på, er erkjennelsen av at det egentlig ikke finnes noen 
kollektiv erfaringsbakgrunn som er felles for hele arbeiderklas
sen. De ulike sjikts politiske anskuelser er blitt dannet ut 
fra ulike erfaringer på ulike tidspunkt. Denne ulikemessigheten 
gir seg utslag i en politisk splittelse i arbeiderklassen, en 
splittelse som i Vest-Europa utover i mellomkrigstida preger 
den organisatoriske utviklinga innen arbeiderbevegelsen. I den
ne situasjonen blir det ikke lenger mulig å se arbeiderklassen 
som en "vertikal" struktur, der den proletariske fortroppen er 
i stand til å influere og lede store deler av den resterende 
arbeiderklassen. Tvert om blir den proletariske avantgarde dels 
ødelagt, dels demoralisert og desimert.

Dette fører igjen til en ideologisk og politisk forvirring som 
forplanter seg gjennom hele arbeiderklassen og som i visse 
situasjoner gir grobunn for reaksjonære og fascistiske tendens
er. Noen mister helt trua på de sosialistiske verdiene og den 
sosialistiske målsetting, mens andre erstatter sin egen revolu
sjonære aktivitet med en irrasjonell binding til "Partiet" og 
Sovjetunionen. Denne situasjonen preger ikke bare arbeiderklas-
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sen i Weimar-Tyskland, men går faktisk igjen i mange land, og
så etter 2. verdenskrig.

Og Kominterns politikk etter nederlagene i begynnelsen av 20- 
tallet bidro sjøl til å skape denne situasjonen. De riktige og 
sjølkritiske ansatsene til Lenin og Trotsky ble kvalt i en dog- 
matisering og kanonisering av "leninismen". Man nektet i det 
hele tatt å erkjenne nederlagene og den alvorlige situasjonen 
i arbeiderklassen. Men dermed kom de kommunistiske partiene 
i fullstendig utakt med massenes egne kollektive erfaringer.
Jo mer disse partiene intensiverte sin larmende propaganda om 
"kapitalismens stadig skjerpede' krise" y om "de store seire" 
og om det "revolusjonære oppsving" som stadig rykket nærmere, 
desto mer fremmed følte massene seg overfor disse partiene. 
Dermed ble det umulig å utvikle en ny proletarisk avantgarde.
Det var umulig å få i stand en kollektiv læreprosess som var 
felles for partiet og massene. Den avbrutte dialektikken mellom 
parti og masse uttrykte seg i en voksende mistillit og fremmed- 
het fra arbeidermassene overfor partiet, og i en tilsvarende 
blind tillit fra de menige partimedlemmenes side. Etterkrigs
tidas kommunistpartier er - med få unntak - bestemt av dette 
mønstret som utvikla seg etter nederlagene i 1920-åra. Sekte
rismen i disse partiene kan ikke uttrykkes gjennom deres med
lemstall, men gjennom isolasjonen fra massene, som kom av at 
partiene konstruerte opp en egen innbilt virkelighet ut fra 
sin dogmatiserte marxisme og stilte seg i aggressiv forsvars
posisjon mot enhver erfaring - sjøl om den kom fra arbeiderklas
sen - som truet med å bryte i stykker denne drømmeverdenen. Og 
på den andre sida: nettopp fordi arbeiderklassen fikk sine kol
lektive erfaringer og skapte seg sine politiske holdninger uav
hengig av et marxistisk, kommunistisk parti, måtte det uunngå
elig utvikles mange borgerlige standpunkter. Isolasjonen fra 
massene og dogmatismen betinger hverandre, og dess sterkere 
dogmatismen er, dess mer "immunt" blir partiet mot ytre påvirk
ninger, hvilket fører til at det kan overleve seg sjøl, fort
sette sin eksistens som et tomt skall, som rein form uten marx
istisk og revolusjonært innhold.

Men nederlaget og den derpå følgende isolasjon fra arbeiderklas
sen, fører ikke bare til at det kommunistiske partiet blir sek
terisk, men i svært mange tilfelle til at også splittelser fra 
partiet ikke fører noen steds hen. Den tyske situasjonen er og
så her eksemplarisk (fordi Weimar-republikken viser oss de fles
te av de krefter og mekanismer som preger dagens situasjon i 
Vest-Europa, ofte i forstørret form)! Allerede i 1920 bryter 
en utålmodig og kvantitativt betydelig venstrefløy ut av parti
et og danner det syndikalistisk orienterte Tysklands kommunist
iske arbeiderparti (KAPD). I forbindelse med marsaksjonen går
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den tidligere parti-formanen Paul Levi og hans lille gruppe 
ut, for seinere å havne på SPDs venstrefløy. Etter oktoberned- 
erlaget i 1923 blir Brandler/Thalheimer-ledelsen pålagt ansvar
et for nederlaget. Disse utvikler etter dette en "høyre"-oppo- 
sisjon som i 1928/29 bryter ut med en betydelig del av de mest 
erfarne medlemmene og danner Tysklands kommunistiske parti/op- 
posjisjon (KPD/O). Til tross for en riktig enhets-politikk (i 
motsetning til KPDs sosialfascisme-teori!) mot fascismen, mak
ter heller ikke denne gruppa å skape noen slagkraftig motstand 
mot Hitler. For etter nederlagene er utviklinga i venstrefløy
en bundet av en indre logikk som paralyserer de revolusjonære, 
spiller dem ut mot hverandre og atomiserer kreftene. Bare en 
erkjennelse av nederlagets karakter på et tidlig tidspunkt og 
et organisert tilbaketog fra partiets side, kunne ha endret 
denne tragiske utviklinga. Men dette var umulig fra det øye
blikket stalinsmens ufeilbarlighetsdogme ble lov i partiet.

V

Utgangspunktet for den sekterismen vi finner i dagens Vest-Eu- 
ropa, er å finne i den kommunistiske bevegelse i mellomkrigstida 
og de strategiske og taktiske løsninger som da ble utvikla av 
de forskjellige retninger. Sekterismen i dag - hva enten det 
gjelder de "tradisjonelle" kommunistiske partier som er knytta 
til Sovjetunionen, eller de ny-stalinistiske som er knytta til 
Kina - er i sin politiske tenkning ikke i stand til annet enn 
å reprodusere denne gamle problematikken. Bare en reell poli
tisk bevegelse er i stand til å løse opp dette fastlåste for
holdet, noe som i dag skjer i ulik grad rundt om i Vest-Europa. 
Jo sterkere denne faktiske bevegelsen er, desto svakere grobunn 
er det for sekterismen.

I Norge (i likhet med de fleste andre vest-europeiske land) har 
vi fra midten av 60-tallet gjennomgått en politisk radikalise
ring som etter hvert har resultert i ett nytt politisk parti 
og en rekke andre ideologiske og organisatoriske endringer på 
venstrefløyen. Et av de store problemene med denne radikalise- 
ringa er at den i svært liten grad har berørt den tradisjonel
le arbeiderklassen, og at den har hatt sitt utgangspunkt i uni
versitets- og skole-miljø. Dette har ofte ført til at de nye 
revolusjonære ideene er blitt møtt med mistro fra arbeiderne.
Den gamle uløste motsetningen mellom kommunistisk organisasjon 
og en arbeiderklasse som i stor grad har mista trua på sosia
lismen, har dermed fått en ny dimensjon, nemlig motsetningsfor
holdet mellom arbeidere og akademikere (eller folk med utdan
nelse over artiumsnivå i det hele tatt). Det er den gamle his
toria som har gjentatt seg. Det har funnet sted en radikali
sering i en del av mellomsjiktet samtidig som arbeiderklassen

12



har stått stitle i tilskuerposisjon. Mangelen på kollektive 
erfaringer mellom dem gjør det omtrent umulig for en politisk 
radikalisering som har sin basis i strømninger som er særegne 
for en del av mellomsjiktet, å ekspandere inn i arbeiderklassen 
og festne seg der. Dette er i dag et uløst problem både for AKP 
og SV, og det kan bare løses i samband med en reell bevegelse 
i arbeiderklassen sjøl. Men særlig vanskelig blir det å løse 
dette problemet for AKPs vedkommende, fordi man her velger - 
i velkjent gammel stil - å lukke øynene og benekte at problem
et i det hele tatt eksisterer. Dermed har sekterismen fått et 
sikkert utgangspunkt.

Det har for ettertida vært et temmelig bortglemt forhold i 
Marx’ teori at det Msom følge av veksten i nettoproduktet åpner 
seg flere områder for uproduktivt arbeid", at det ut fra dette 
i løpet av den kapitalistiske utvikling formes "en stadig 
voksende middelklasse som for størstedelen er direkte oppfødd 
på revenyen, som hviler som en last på det arbeidende underla
get og konsoliderer den sosiale sikkerheten og makta til de 
øvre ti tusen."15 Denne "skjønne utsikt" som Marx ironisk snak
ker om, er i dag - i krass motsetning til hans egne revolusjons- 
forhåpninger - blitt til virkelighet. Den komplisering av klas
sestrukturen som følger av kapitalens indre lovmessigheter, og 
som Marx derfor var i stand til å foregripe, fører i Norge i 
dag til et voksende sosialt mellomsjikt som gjennomgår en sta
dig mer omfattende utdannelse før de settes inn som lønnstake
re i de uproduktive sektorene (utdanning, helse- og sosialvesen, 
mediasektoren, kultur, stats- og kommuneadministrasjon m.m.). 
Utviklinga er til og med gått så langt at Marx ikke lenger har 
rett i at dette sjiktet utgjør en entydig konservativ kraft, 
sjøl om dette tidligere har vært tilfelle. I visse deler av 
mellomsjiktet har det utviklet seg en anti-kapitalistisk beve
gelse. Kompliseringa av den kapitalistiske klassestrukturen 
har med andre ord ført til et tilsvarende komplisert bilde av 
de politiske kreftene som står mot kapitalismen. Den manglende 
basis for en revolusjonær politikk i arbeiderklassen har ført 
til at radikaliseringa i mellomsjiktet har blitt bestemmende 
for utviklinga på venstrefløyen. Fraværet av en proletarisk 
arbeider-avantgarde fører til at organisasjoner med basis i 
mellomsjiktets radikalisering proklamerer seg som fortropp 
(AKP). Dette bidrar bare ytterligere til å låse fast forholdet 
mellom de to sosiale klassene. Samtidig forblir det et problem 
hvordan det skal skapes en allianse mellom arbeiderklasse og 
mellomsjikt, men dette problemet kan aldri løses før det kommer 
i gang en bevegelse i arbeiderklassen, en bevegelse som kan 
skape en ny arheiderccoantgarde som er i stand til å spille en 
hegemonisk rolle blant arbeiderne såvel som i mellomsjiktet. 
Inntil sosialismen igjen blir sett på som en reell mulighet og
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inntil sekterismens diskreditering av pcæti-ideen igjen har 
tapt terreng i arbeiderklassen, må vi finne oss i å vente - 
sjølsagt ikke uvirksomme, men iallefall uten at vi i ren og 
skjær utålmodighet løper hen og utnevner oss sjøl til arbeider
klassens fortropp.

VI
Vi har i det foregående tatt opp sekterismeproblemet fra noen 
teoretiske og historiske synsvinkler. Meningen var å rette sø
kelyset mot det vi kunne kalle sekterismeproblemets "objektive" 
side, dvs. sekterismens samfunnsmessige forutsetninger. Gjen
nomgangen av Lenins partiteori viser at det i denne teorien 
ligger bestemte forutsetninger - som ikke er eksplisitt uttalt 
av Lenin - forutsetninger av samfunnsmessig eller "sosiologisk" 
karakter. Gjennom en nærmere bestemmelse av disse forutsetning 
ene, viser det seg samtidig at sekterismens mulighet nettopp 
ligger i fraværet av dette som er forutsatt hos Lenin. Og for
di Lenin blir påberopt som legitimasjonsbasis for sekteriske 
organisasjonsforsøk i dag såvel som i fortida, blir det viktig 
å vise åt disse organisasjonene sjøl ikke er på høyde med Lenin 
fordi de ikke har gjort rede for sine egne samfunnsmessige for
utsetninger. De tenderer mot å oppfatte partiteorien som ett 
sett prinsipper som umiddelbart kan settes ut i livet i enhver 
situasjon. I det de gjør sitt eget partibygnings-prosjekt til 
et være eller ikke være, tenderer de mot å redusere revolusjons 
teorien ene og alene til organisasjonsteori. Men det finnes 
ikke hos Lenin noen teori om hvordan partiet utvikles, hva 
slags vei og hva slags stadier det må gjennomgå, før vi kan si 
at vi har et revolusjonært parti. Ingenting sier at det hele 
skal begynne som små marxistiske studiesirkler, slik som AKP 
vil hevde. Det er ikke spørsmål om å følge en opptrukket rute, 
hva enten det dreier seg om russiske, albanske eller kinesiske 
erfaringer som mønster. Det finnes bare ett prinsipp for denne 
utviklinga, som altså også må følges i Norge: organisasjonen 
kan bare utvikles til arbeiderklassens revolusjonære parti gjen 
nom en kollektiv erfccringsdialektikk med klassen sjøl. Vi har 
derfor (som det vil fremgå av neste artikkel i dette heftet) 
tillatt oss å betvile at dette partiet befinner seg i forleng
elsen av dagens AKP.
Partiteorien er en teori om organisasjonens funksjon i en stør
re samfunnsmessig sammenheng. Partiet er satt inn i en funk
sjonssammenheng og kan ikke fungere (eller fungerer på en helt 
annen måte) utafor denne sammenhengen. Skulle vi sammenfatte, 
ville vi si at denne sammenhengen ikke er til stede i situa
sjoner der det ikke finnes noen klassebevisst avantgarde i sel
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ve arbeiderklassen, der det ikke finnes noen forbindelse mellom 
avantgarde og masse, der arbeiderklassen er oppdelt i en rekke 
sjikt med ulik erfaringsbakgrunn og det ut fra dette ikke fin
nes noe grunnlag for kollektiv politisk opptreden, ingen "syn- 
kronisering'1 når det gjelder å gå til aksjon osv. Å tro at et 
parti i slike situasjoner kan samle størstedelen av arbeider
klassen bak seg på samme måte som Lenin tenkte seg det i Russ
land, fører uunngåelig til sekterisme. Likeledes oppstår det 
en overhengende sekterismefare når en organisasjon proklamerer 
seg som arbeiderklassens parti, samtidig som denne organisasjo
nen sjøl har sin sosiale basis i et samfunnssjikt som står uta
for arbeiderklassen.

Svakheten hos Lenin - og dette er årsaken til at han kan benyt
tes som legitimasjonsbasis for sekterisk "partibygging" - er 
at han sjøl ikke redegjør teoretisk for de samfunnsmessige for
utsetninger som partiet i Russland og hans teori opererer ut 
fra. Da ville vi sett at hans teori ikke er uanvendelig i Vest- 
Europa, men først kan "iverksettes" på et høyere trinn i klas
sekampen. (Å si at partiteorien overhodet ikke kan anvendes, 
er det samme som å si at det aldri kan oppnåes revolusjonær 
enhet i arbeiderklassen.)

Hvorfor denne svakheten hos Lenin? Fordi han aldri drømte om 
at hans teorier skulle bli forvrengt til en abstrakt formelsam
ling og gjort til ubetinget lov innafor de kommunistiske parti
ene. Fordi han ikke kunne forutse - enskjønt han hadde en anel
se om - den katastrofale utvikling som skulle følge etter ham, 
og som vi ennå i dag opplever ettervirkningene av.

Mens Lenin - involvert i det russiske partiets indre stridig
heter - skrev om hvordan partiet måtte fungere for at kommunis
men kunne seire, var Gramsci - innesperret i Mussolinis fengs
ler - opptatt av hvorfor kommunismen ikke seiret. Derfor stil
ler han det spørsmålet vi savner hos Lenin:

"Når blir et parti historisk nødvendig? For at et parti 
skal eksistere, må tre fundamentale elementer eksistere 
samtidig.
1. Et masseelement bestående av ordinære, gjennomsnittlige 
mennesker, hvis deltakelse har mer karakter av disiplin
og loyalitet, enn av skapende ånd og organisatorisk dyktig
het. Uten dette ville ikke partiet eksistere ...
2. Det sammenbindende hovedelement som sentraliserer på 
nasjonalt plan og som gir effektivitet og styrke til en 
samling av krefter som overlatt til seg sjøl ville være 
lite eller ingenting. Dette elementet er utstyrt med en 
stor sammenbindende, sentraliserende og disiplinerende
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kraft ...
3. Et mellomelement som artikulerer det første med det and
re elementet og opprettholder forbindelse mellom dem, ikke 
bare fysisk, men også moralsk og intellektuelt.1,16

Med denne "organiske" partiteori stilte Gramsci på direkte vis 
det problemet som måtte graves fram fra Lenin. Dermed er også 
den grunnleggende orienteringa mot arbeiderklassen rykket i 
forgrunnen, slik det nødvendigvis må være for enhver rovolusjo- 
nær bevegelse som har lidd nederlag og må begynne på nytt igjen 
Denne orienteringa er en nødvendig forutsetning for at sekter
ismen kan overvinnes.
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Autorenkollektiv

Die Krise der
kommunistischen Parteien

Probleme der gegenwårtigen Revisionismuskritik
- Demokratischer und sozialistischer Kampf der KPD nach 1945
- Biirgerliche und proletarische Revolution in der Theorie Lenins

Die unbedeutende Rolle, die die DKP heute im politischen Leben der BRD spielt, hat zu lllusionen 
und Nullpunktideologien auf Seiten der linken Revisionismuskritik gefuhrt, gegen die sich diese Schrift 
wendet. Auch wenn sich revolutionare Praxis aufierhalb der traditionellen kommunistischen Parteien 
orgamsiert, so bleiben ihre Inhalte doch in denselben Problemen gefangen, vor denen diese Parteien 
heute stehen.

Die kommunistischen Parteien, die immer noch an dem traditionellen Konzept des „Umschlagens" 
burgerlich demokratischer Massenbewegungen in die proletarische Revolution, des Sozialismus als der 
,,konsequenten" Demokratie festhalten, kommen uber ihren radikaldemokratischen Ansatzpunkt nir- 
gends mehr hinaus. Die von Lenin einst aus der Tendenz zur Entdemokratisierung diagnostizierte und 
mit dem Beginn der Epoche des Imperialismus datierte ,,allgemeine Krise", die Niedergangsperiode des 
Kapitalismus, in deren Verlauf die materiellen Bedmgungen des Sozialismus entstehen sollen, scheint 
diese Bewegung selbst zu zersetzen. Die kommunistische Bewegung wird zu einer zerfallenden radikal 
demokratischen Bewegung, deren Hoffnungen nur noch in der heimlichen Konvergenztheone des 
..staatsmonopolistischen Kapitalismus" begrundet zu sein scheinen.

Das Problem der ,,Revisionismuskritik" wird desw 3gen hier als Problem des Verhåltnisses von biirgerli- 
cher und proletarischer Revolution gestellt. Es wird entwickelt in einer Darstellung der KPD-Politik 
von 1945—1953 und in dem Versuch einer Rekonstruktion des immanenten Zusammenhangs der 
politischen Theorien Lenins.

Der Studentenbewegung kommt in derri Zusammenhang der Krise der kommunistischen Parteien eine 
besondere Bedeutung zu. Als ein letztes Strohfeuer biirgerlicher Rebellion hat sie deren historische 
Problematik sch'aglichtartig deutlich werden lassen.

312 Seiten DM 16,80

Gemeinsam verlegt von Trikont-Verlag, Miinchen, und Politladen Erlangen.
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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

19



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

21



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
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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.
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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.
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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
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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.

Kursbuch 33: 
Okologie und Politik 
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Inhalt: Hans Magnus Enzensberger 
Zur Kritik der politischen Okologie 
Kleines methodologisches Glossar
Die technokratische Okologie: 1. S. R. 
Eyre, Man the Pest. Eine Frage des 
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Die Bevolkerungsbombe ist ein Rok- 
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Geilen, Der dko-industrielle Komplex 
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der BRD • Jun Ui, Japanischer Kapita- 
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Marx und die Okologie

Kursbuch 34:
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mit der Kindheit • Hoffmanns Comic 
Teater, Kinderkultur • Donata El- 
schenbroich, Spielen und Spielzeug • 
Beate Scheunemann, Kind und Buch • 
Elisabeth Scherf, Aus dem Stegreif. 
Soziodramatische Spie.e mit Arbei- 
terkindern • Manuela du BoiS-Rey- 
mond / Burkhard Soll, Die Schule im 
Leben der Arbeiterkinder • Harald 
Wieser. Arbeiterkinder und Solidaritåt

Kursbuch 35: 
Verkehrsformen 
Frauen Manner Linke 
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keiten ihrer 
Emanzipation
Rudolf zur Lippe: Objektiver Faktor 
Subjektivitåt • Von der Verånderung 
des Menschen durch den Kampf. 
Gespråche mit LIP-Arbeitern • Simone 
de Beauvoir / Jean-Paul Sartre: Ober 
unsere Beziehung ■ Simone de Beau
voir: Ober den Kampf fur die Befreiung 
der Frau • Anna, Laura, Louise, Mary, 
Wera: Die Sache der Frauen • Peter 
Schneider: Die Sache mit der »Månn- 
lichkeit«. Gibt es eine Emanzipation 
der Manner? • Til Schulz: »Der Kampf 
als inneres Erlebnis«. Abenteuer des 
falschen BewuBtseins • Wolfgang 
Pohrt / Michael Schwarz: Wegwerfbe-
ziehungen. Versuch iiber die Zersto- 
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wirtschaft - Eih letzter Brief aus der 
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Ein Dilemma und fiinf Berichte 
31 Staatsgewalt und Reformismus

Kursbuch 36:
Geld
Fur dieses Heft sind u. a. Beitråge vor- 
gesehen von: Aike Blechschmidt uber 
die Inflation in Westdeutschland und 
ihre inhenpolitischen Konsequenzen; 
von Gundy Narr und Uli Jurgens uber 
die Funktion der Banken in der BRD; 
von Jon Halliday iiber die internatio- 
nalen Aspekte de6 monetåren Weltsy- 
stems und die Krise des Imperialis- 
mus. Uber kontroverse Fragen der 
Inflationstheorre l/nterrichtet ein Do
ssier und f iirLeséf, die mit derThema- 
tik dieses Kursbuches nicht vertraut 
sind, erarbeitefi 'Klaus Btisch und 
Frank Seelow ein Glossar, das die 
wichtigsten Fachausdriicke erklårt. 
Zur subjektiven Seite des Themas 
schreibt Elvio Fachinelli einen Arti- 
kel: Die Sozialpsychologie des Gel- 
des - Geldbéziehungen als Sozialbe- 
ziehungen. Wie die Geldbeziehungen 
in den sozialistischen Låndern funk- 
tioniereh versuchen Hans Magnus En
zensberger und der ungarische Theo- 
retiker Janossi in einem Gespråch zu 
klåren.

Kursbuch
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und Harald Wieser. Das Kursbuch 
erscheint in unregelmå6iger Folge, 
doch wenigstens vier Nummern im 
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Sie die Kursbiicher regelmåBig durch eine Versandbuch- 
handlung erhalten (Jahresabonnement: 20 Mark plus Por
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Hans Ebbing:

Reformismen, SV og marxistenes 
stilling. Noen perspektiver på 
den politiske situasjonen i 
arbeiderbevegelsen

1. Reformismens grobunn.

Reformisme som en utbredt ideologisk og politisk retning er 
er produkt av de sosiale motsetningene i kapitalistiske sam
funnsformasjoner. Den har intet teoretisk grunnlag i egent
lig forsand, men står i et "spontant" forhold til sitt mate
rielle grunnlag. Ganske visst fins det reformistiske ideolo
gier - men som sådan rykker de alltid tilbake for å erkjenne 
den antagonistiske karakteren til den grunnleggende motsigel
sen mellom arbeid og kapital, og særlig de politiske, prinsi
pielle konsekvensene av den.

Der hvor sosialistiske revolusjoner er blitt gjennomført har 
de revolusjonære delene av arbeiderbevegelsen gjennom tidene 
- dels ut fra ulike premisser - avslått å overta regjerings
makten innenfor et borgerlig statsapparat. Men samtidig har 
de revolusjonære tradisjonene framholdt nødvendigheten av å 
øve press på staten "utenfra" for at den skal sette i verk 
reformer som kan bedre arbeiderklassens og andre undertrykte 
lags livsvilkår under kapitalismen. - For et revolusjonært 
parti fins det ingen større "ulykke" enn å bli manøvrert inn 
i en regjeringsposisjon innenfor rammen av den borgerlige 
statskonstitusjonen, få ansvaret for kapitalismens videre be
ståen, dens reproduksjon. Med regjeringsmakten i den borger
lige staten, eller i det øyeblikk partiet leker med tanken på 
en slik makt, vil det begynne å utvikle en klarere artikulert 
reformistisk ideologi. Hvert politisk tiltak og inngrep fra 
en arbeiderpartiregjerings side må rettferdiggjøres som en 
riktig politikk under de gitte omstendighetene. Dette gjel
der også om det bare streber etter slik makt. Dermed aksep-
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teres de politisk-konstitusjonelle institusjonene som gitte 
randbetingelser for arbeiderpartienes politiske praksis over
hodet. I det de samtidig velmenende fastholder sosialismen 
som en langsiktig målsetting, vil reformpolitikken innenfor 
den borgerlige konstitusjonen nå bli betraktet som et ledd i 
den langsiktige, naturnødvendige oppfylling av denne målsett
ingen. Sosialismen nås ved evolusjon, ikke ved revolusjon.

Dermed er ringen sluttet. Begrepet sosialisme har mistet 
sitt klasseinnhold. Det kan til og med aksepteres av borger
lige ideologer som selv føler de ideologiske krisene i bor
gerskapet på kroppen. Det eneste som hindret Max Weber i å 
søke medlemsskap i SPD (det tyske sosialdemokratiet) var hans 
skepsis overfor organisasjonsbyråkrati.

Den evolusjonistiske måten å tenke overgangen til sosialismen 
på, opphøyer reformene, dvs. taktikken, til strategi. I 
kraft av mekanismene i den parlamentariske praksisen blir det 
tilslørt at kampen for sosialismen er en kamp for et prole- 
tært klasseherredømme mot et borgerlig. Innsikten i statens 
klassekarakter finner ingen grobunn i partiets politikk og 
erfaringer.

Klarhet på dette punktet er helt fundamentalt, men i praksis 
vanskelig å nå fram til, fordi reformismen selv er et produkt 
av en praksis - en teoriløs politisk praksis.

Denne livskraftige reformisme kan ikke under noen omstendighe
ter forklares gjennom enkelte arbeiderpolitikeres "overløpe- 
riM og subjektive "klassesvik". Mao hevder med rette at de 
riktige tanker kommer fra praksis. Dessverre er dette også 
tilfelle med de feilaktige. Det avgjørende blir derfor ikke 
om vi driver praksis eller ei, men hva* slags form for praksis.

Historisk betinger utviklingstendensen i kapitalismen en sta
dig mer omfattende statsintervensjonistisk politikk. I Norge 
vil denne tendensen utfolde seg særlig på grunnlag av utvik
lingen av oljeproduksjonen og av de ringvirkninger kapital
konsentrasjonen i denne bransjen vil skape på andre bransjer 
og i de sosiale forholdene. Innenfor rammen av tendensen til 
stadig mer omfattende statsintervensjonisme vil alle "ansvar
lige" politikere og ideologer bli tvunget til å finne "løs
ninger" på de sosiale og økonomiske problemene som kapitalis
mens utvikling i det norske samfunnet vil framkalle. Virk
ningene av denne utviklingen kan vi i dag bare ane - vi har 
ennå ingen konkrete prognoser.
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Omtrent samtidig har det vokset fram en ny politisk organisa
sjon i arbeiderbevegelsen, SV, som uttrykker misnøye med den 
reformistiske politikk DNA har måttet føre i kraft av at det 
har akseptert de statlige-konstitusjonelle randbetingelsene 
for sin politikk. Også overfor det nye partiet vil det for
langes at det har en politikk for "dagskravene" under disse 
utviklingstendensene. Klarer SV å utvikle grunnleggende re
volusjonære prinsipper som ledetråd for sin praksis, vil 
problemet bli: hvorledes skal den kortsiktige kampen innen
for "systemet" kombineres med en revolusjonær strategi som 
angriper det? - Det første som må gjøres er å utvikle en kon
kret analyse av den norske samfunnsformasjonen og en empirisk 
prognose over utviklingstendensene i den. Denne blir så lagt 
til grunn for utviklingen av partiets strategi og taktikk.

2. Reformene og problemet med en revolusjonær strategi.

Men en slik analyse er ikke laget i en håndvending. Det vil 
ta flere år. Utviklingens egen gang vil derfor komme til å 
skape en mer eller mindre uløst konflikt mellom disse to 
målsettingene. Dersom de teoretiske forutsetningen for å 
analysere de reelle utviklingsbevegelser i produksjonen og 
mellom klassene forøvrig ikke er til stede, vil politikken 
bli et offer for utviklingen. Dette betyr at det er den his
toriske utviklingen som skaper behovet for en revolusjonær 
teori og for at den erobres av arbeiderbevegelsens grupperin
ger og utvikles der. Men utviklingens gang skaper ikke selv 
denne teorien spontant. Det første problemet som melder seg 
for arbeiderbevegelsens venstre fløy er derfor "reformisme- 
problemet".

Reformismen har ikke - i motsetning til en marxistisk strate
gi - noe teoretisk fundament i en analyse av den kapitalis
tiske produksjonsmåten og sammenhengen mellom denne og stat
en.

I SVfs diskusjonsopplegg til partisamlingen, utgitt høsten 
1.973, kan vi lese bl.a.:
"Partiet må ikke bare komme med sosialdemokratiske krav som 
lett lar seg integrere. Vi må også kjøre fram krav som bry
ter med det kapitalistiske systemet og peker framover mot en 
annen samfunnsordning: soéialismen." (s. 7)
Dette ville alle marxister kunne være enige i. Når slike 
krav føres fram, må det samtidig forklares hvorfor de ikke 
bare er "reformer" innenfor kapitalismen, men forutsetter
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arbeidernes politiske klasseherredømme. Et så tilsynelatende 
enkelt og tilforlatelig krav som "arbeidsplasser der folk 
bor" er en parole som spontant kan oppstå og finne sitt ned
slagsfelt i det arbeidende folket. Dette generelle kravet, 
som ikke kan oppfylles under kapitalismen uttrykker "ideolo
gisk" at motsetningene i kapitalismen peker ut av kapitalis
men selv - samtidig som dette forholdet først kan avdekkes 
gjennom en vitenskapelig tilnærmingsmåte.t Nettopp motsetnin
gene i kapitalismen skaper nedslagsfeltet for sosialistiske 
ideer, men uten at disse ideene skapes spontant av disse mot
setningene. - Diskusjonsopplegget fortsetter:
"Dette er ikke det samme som ugjennomførlige "demonstrasjons- 
forslag". Men det er krav som, dersom de blir gjennomført,
svekker kccpitalens makt og griper inn i samfunnsstrukturen. "
fs. 7, uth. her.)

Forutsetningen for å gjennomføre reformer som "griper inn i 
samfunnsstrukturen" er at en politisk revolusjon har brakt 
arbeiderklassen til statsmakten gjennom dens egen organiser
ing i sin særegne, klassebestemte statsform; (det vil si 
rådsmakten, folkemilitsen, oppheving av skillet mellom lov
givende, dømmende og utøvende myndigheter, proletariatets 
diktatur).

Men forfatteren presiserer ikke at slike "reformer" forut
setter en politisk revolusjon. Sitatets kjerne består der
for av følgende påstand: Det er mulig å gjennomføre struktur
endringer i sosialistisk retning under kapitalismen, uten å 
forutsette den politiske revolusjon. - Men nettopp dette er 
kvintessensen i all reformisme. Ved hjelp av hvilken form 
for statsmakt skal "reformene" gjennomføres i praksis?

Det er spørsmålet om den proletariske statsmakten reformismen 
alltid rygger tilbake for. - For i sitt svar på dette gir den 
til kjenne sitt fundamentale "håp" om at sosialismen kan inn
føres "legalt", innenfor rammen av den borgerlig-demokratiske 
statskonstitusjonen, hvis klassekarakter spontant tilsløres 
av systemet selv.
Den type strukturendringer ("reformer") som forfatteren i 
diskusjonsopplegget trolig tenker på, er endringer som bryter 
ned de sentrale "strukturene" i den kapitalistiske produk
sjonsmåten - framfor alt nedbrytingen av selve kapital- og 
lønnsarbeiderforholdet, den grunnleggende motsigelsen mellom 
arbeid og kapital. (Det sier seg selv at kapitalistklassen 
ikke vil sitte rolig å se på slike "reforminngrep".) En ned
bryting av den kapitalistiske produksjonsmåten og konstruk
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sjonen av en ny er en langvarig, motsetningsfylt og kompli
sert prosess. Det er derfor villedende på alle måter å kalle 
dette "reformer" - selv etterat de politiske maktmidler for 
gjennomføringen av den er erobret. Dette er klassekamp.

Uklarheten i studieopplegget skyldes at det ikke skiller mel
lom politisk og sosial revolusjon. Den første er en nødven
dig forutsetning for den andre. Denne kan bare komme igang 
dersom maktmidlene for den er sikret gjennom den politiske 
omvelting. Senere blir den sosiale revolusjonen i sin tur 
nødvendig for å konsolidere den politiske. I overgangssam- 
funnet skjer det en gjensidig sammensmelting mellom dem - 
ettersom klassemotsetningene nedbrytes og oppheves.

Problemet med den politikken et revolusjonært parti fører i 
en ikke-revolusjonær periode, er ikke om det skal gå inn for 
reformer innenfor det bestående eller la være. Spørsmålet er 
om reformpolitikken blir opphøyet til strategi for sosialisme. 
Erkjennelsen av legalismens og parlamentarismens klassekarak
ter og prinsippielle begrensning er nødvendig dersom en sys
tematisk reformpolitikk - gjennomført dels ved utenomparla
mentarisk, dels ved parlamentarisk arbeid - som styrker 
arbeiderklassens politiske arbeidsmuligheter og stilling 
overfor borgerskapet, skal være mulig. Med andre ord: .for 
at denne type reformpolitikk skal være mulig3 må teorien om 
statens klassekarakter og proletariatets diktatur legges til 
grunn. På denne måten viser det seg at den marxistiske 
statsteorien om overgangssamfunnet har konsekvenser for den 
politiske kampen i Norge idag. Kampen for reformene må sam
tidig styrke arbeiderklassen politisk og ideologisk. Bare i 
denne forstand kan reformene "gripe inn i samfunnsstruktur
en". Samtidig vil det vise seg at gjennomføringen av refor
mer som bedrer klassens levevilkår under kapitalismen forut
setter at store deler av arbeiderklassen har kvittet seg med 
reformi smen.
På en abstrakt måte klarte "ml-bevegelsen" i slutten av seksti
årene å reise tilløpene til en kritikk av reformismen ut fra 
denne teorien. Men den uformidlede og sekteriske måten dette 
ble gjort på, har bidratt til "m-l-bevegelsens" egen forleg
enhet og utilstrekkelighet i å se den nære sammenhengen mellom 
teorien og den dagsaktuelle politikk. Gjennom "m-l-bevegel- 
sens" ideologiske tilknytning til Kominterntradisjonen under 
Stalin, kunne tesen om proletariatets diktatur vanskelig unn
gå en forvrengning, akkurat som det proletariske demokratiet 
led sin forvrengning og definitive politiske nederlag i den 
sovjetrussiske virkeligheten i Stalin-tiden.
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For AKP (m-1) gir dette seg utslag i en uformidlet motsigelse 
mellom partiets oppgaver og masseorganisasjonens oppgaver. 
Partiet blir i AKPfs øyne den eneste organisasjon som egent
lig kan føre fram de sosialistiske perspektivene. (Det er jo 
egentlig bare partiet som "vet" hva sosialisme er.) "Å tii- 
føre kampen et sosialistisk perspektiv er etter vår mening 
partiets oppgave, ikke frontens. Hvis dette var frontens 
oppgave som sådann, hva trenger vi da partiet til?" (Materi
alisten, organ for AKP(m-l), Universitetet i Oslo, nr. 1, 73, 
s. 55. )

Vi blir her vitne til en personlighetsspalting mellom "parti- 
jeget" og "front-jeget". På en uforklarlig måte skal det 
spennes en bro mellom partiet, som står "klippefast" på pro
letariatets diktatur, og massene som lett kan "skremmes vekk" 
med det samme "diktaturet". Nettopp fordi AKP(m-1) i sin 
politikk ikke klarer å formidle mellom de langsiktige og 
kortsiktige perspektivene, må dets programpost om proletari
atets diktatur nødvendigvis framstå som et tomt ord. Når 
denne "programposten" dessuten knyttes direkte sammen med den 
politiske og ideologiske identifikasjonen med Stalin, må 
"proletariatets.diktatur" vekke til live assosiasjoner om for
følginger, massedeportasjoner - kort: en rettspraksis som 
representerer åpenlyse brudd på den sosialistiske legaliteten.

Den manglende enhet mellom det langsiktige og det kortsiktige 
perspektiv tvinger derfor AKP(m-1) inn i en reformistisk for
stått "dagskamp" - som i sitt politiske innhold ikke ligger 
et hakk til venstre for SV. (Jfr. f.eks. valgprogrammet til 
AKP(m-l)Ts Røde Valgallianse og KAG/BTs kritikk av dette i 
"Den. politiske situasjonen og stortingsvalget 1973".)

SVfs forhold til reformismen er politisk og' ideologisk langt 
viktigere enn AKP(m-l)fs. SV er et organisatorisk uttrykk 
for en politisk bevegelse i arbeiderklassen og andre deler av 
det arbeidende folket (småbønder, fiskeribefolkningen, mel
lomlagene) og er ideologisk sett ennå så uferdig, ukonsoli- 
dert at en kritikk av de reformistiske tendensene i SV vil 
åpne for et langt mer reelt og avgjørende politisk-ideologisk 
kampfelt. - Dersom AKP(m-1) som en "kompensasjon" for sitt 
snevre klassemessige grunnlag hadde vært en organisasjon med 
en utviklende marxistisk diskusjon - internt som eksternt - 
ville dets funksjon og "historiske" rolle vært en annen. Vi 
ville hatt muligheten for en fruktbar motsetning mellom en 
stor politisk masseorganisasjon med basis i arbeiderklassen 
og en konsolidert, liten marxistisk gruppering.
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Opprettelsen av SV markerer ikke et oppgjør med reformismen, 
bare et brudd med dens mest høyresosialdemokratiske utgave. 
Mangelen på teoretisk og prinsippiell kamp i arbeiderbevegel
sen gjør at dets grunnplan står "åpent" for reformismens kon
solidering. Men den samme åpenhet gir også andre muligheter. 
Opprettelsen av SV betyr i dag konkret muligheten av å reise 
problemet om reformismen med et visst grunnlag i arbeiderbe
vegelsen. Dette har lenge bare vært mulig i universitets- 
kretser o.l.. SV representerer ikke noe ideologisk nytt, men 
det er skapt en situasjon som åpner for et ideologisk kamp
felt i arbeiderklassen. Det er bare i slike situasjoner at 
det er mulig for de revolusjonære sosialistene å formidle 
marxismen ut over de snevre sosiale skrankene og omsette den 
i praksis.

SV vil etter alt å dømme få et prinsipp-program som tar av
stand fra reformismen. Men reformismen overvinnes selvsagt 
ikke med dette. Reformismen er ikke bare en ideologi, men 
også en form for politisk praksis. - På bakgrunn av de ideo
logisk uensartete forutsetningene i SV vil prinsipp-program- 
met måtte inneholde en del "nødvendige og unødvendige" uklar
heter og kompromisser. Det vil likevel med sitt blotte nær
vær stille medlemsmassene overfor den politiske kjensgjerning 
at de må ta standpunkt til det. I dette ligger det en mulig
het til å reise marxistiske problemstillinger ut over de sir
kler hvor det hittil har vært mulig.

3. DNA og reformismen. Noen ideologiske effekter av den.

DNAfs reformisme har en solid basis i den norske arbeider
klassens politiske erfaringer, særlig fra midten av 30-årene, 
uten at den dermed på grunnplanet nødvendigvis er gitt en 
klart formulert form. Derfor kan dens "underbevisste" tyngde 
og treghet i klassen lett feilvurderes. Det var DNAfs lykke 
at det kom til regjeringsmakten gjennom parlamentariske valg 
på et tidspunkt da de økonomiske konjunkturene var i ferd med 
å snu. Dette skjer samtidig med at de sosialdemokratiske 
partiene utenfor Norden var på defensiven overfor fascismen, 
og NKP - i likhet med de øvrige europeiske kommunistpartiene 
- var i ferd med å bli politisk ødelagt på grunn av deres av
hengighet av Komintern under Stalin.

Fra sin posisjon som regjeringsbærende parti kunne DNA gjen
nomføre en statsintervensjonistisk politikk. At staten enga
sjerer seg med inngrep i, den kapitalistiske økonomien er i og 
for seg ikke noe historisk nytt - det nye med sosialdemokra
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tiet er at statsintervensjonismen dermed får en basis i ar
beiderklassens store flertall3 slik dette flertallet kommer 
'politisk til uttrykk gjennom valgene• Dermed ble det mulig 
for DNA å foreta en "harmonisering” av forholdet mellom den 
politiske maktutøvelsen i landet og de økonomiske og sosiale 
krisene - innenfor rammen av det borgerlige demokratiet. 
Arbeiderklassens aktuelle politiske lederskap - og dermed i 
stor grad klassen selv - ble på en avgjørende måte trukket 
inn i en innenforparlamentarisk sammenheng. - De fascistiske 
maktovertakelsene i Europa skremte. I land som Italia og 
Tyskland kunne ikke de økonomiske og sosiale motsetningene 
"løses" gjennom en slik harmonisering av motsetningen mellom 
maktforholdene i produksjonen og på den politiske scene. Der
for ble en borgerlig unntaksstat av fascistisk karakter "nød
vendig" i disse landene.

DNA var det eneste partiet som kunne bringe den borgerlige 
statsmakten "på høyde" med de samfunnsmessige problemene og 
samtidig bevare det borgerlige demokratiet som denne stats
maktens politiske form. Intet annet parti i regjeringsposi
sjon kunne "med demokratiske midler" garantert muligheten og 
troverdigheten av den "klasseforsonende" Hovedavtalen mellom 
LO og NAF fra 1935.

Det at arbeiderklassens reelle politiske lederskap på denne 
tiden kom til regjeringsmakten innenfor rammen av en demokra
tisk form for det borgerlige klasseherredømme, bidro til å 
"nøytralisere" og ytterligere tilsløre parlamentarismens 
klassekarakter. Gjennom sin egen politiske praksis ble ar
beiderbevegelsens flertall stående som garantist for parla
mentarismen. Demokratiet kunne da ikke framstå som en form 
for klasseherredømme, men som demokrati rett og slett - sær
lig i kontrast til de fascistiske maktovertakelsene som satte 
alle former for demokrati til side. I den grad motsetningen 
mellom det borgerlige og proletære demokratiet hadde eksi
stert i agitatorenes politiske språkbruk, forsvant den nå 
fullstendig ut av den politiske tenkning i lederskapet. Den 
politiske praksis, som DNA var viklet inn i, overvant de 
eventuelle "prinsippielle betenkelighetene" om denne praksis
ens fundamentale begrensninger - som måtte ha forekommet. 
Arbeiderbevegelsens store flertall har i dag gjennom sin egen 
praksis akseptert en definisjon av demokratiet som noe til
nærmet klassenøytralt. Når så vel DNA, AIK som SF understre
ker at de er demokratiske sosialister, så er denne felles 
stadfestelse mulig fordi motsetningen mellom borgerlig og 
proletarisk demokrati er utslettet i de politiske ideologenes 
bevissthet. - I sitt prinsipp-program fra 1973 har NKP funnet

97



en plass for stortinget også etter den politiske maktovertak
elsen til arbeiderklassen, - som et ledd i strategien for 
sosialisme. NKP er blitt "tvunget" til å gjøre dette ut fra 
det legitimasjonspresset fra borgerlig-demokratisk og anti
kommunistisk hold partiet er blitt utsatt for - dersom det 
villle fungere som parti innenfor rammen av de gitte vilkår: 
parlamentarismen. - Heller ikke AKP(m-l) kan når alt kommer 
til alt tenke seg det proletære demokratiet (proletariatets 
diktatur) som noe annet enn en "kraftig utvidelse" av demo
kratiet (jfr. partiboka, s. 29) - ikke som et kvalitativt 
nytt demokrati. Ifølge dette hevder partiet at under sosia
lismen må "arbeiderklassen og det arbeidende folket gis (I) 
materielle muligheter til å delta i politiske avgjørelser"
(s. 33). Hvem skal "gi" klassen disse mulighetene? Hvor 
kommer det "demokratiske tilbudet" til arbeiderklassen fra? 
AKP(m-l) kan bare tenke seg demokratiet "på vegne av" arbei
derklassen. AKP(m-l)fs programpost om proletariatets dikta
tur fungerer som en ideologisk bekjennelse, uten betydning 
for den politiske kampen i dag, en "ideologisk besvergelse" 
som skal verne det mot reformismens og revisjonismens snik
ende innflytelse.

DNAts politisk integrerte praksis har trukket opp rammene for 
den betydning begrepet demokrati kan ha i dagens "spontane" 
politiske praksis. Alle partiene på venstresiden har vært 
nødt til å definere seg i forhold til DNA som det store par
tiet med basis i arbeiderklassen og det politiske initiativ 
gjennom 40 år. Samtidig var DNAfs politikk en tid ledsaget 
av reelle forbedringer i arbeiderklassens sosiale livsvilkår 
under kapitalismen, slik at det lenge kunne se ut som om det 
var dette partiets politikk som var hovedårsaken til disse 
forbedringene, noe partiet selv har forsøkt å gi et ideolo
gisk inntrykk av. Men etter som tiden går og en ny genera
sjon av arbeidere vokser fram under nye sosiale betingelser, 
der en har "glemt" de harde 30-årene, mister den sterke iden
tifikasjonen med DNA sitt ideologiske grep på klassen så å si 
av "naturlige" grunner, uten dermed at vi kan si at klassen 
"revolusjoneres" eller tar et oppgjør med reformismen.

Det var etterkrigstidens langvarige høykonjunktur - betinget 
av gjenoppbyggingen - som sikret DNA den økonomiske stabili
tet som var grunnlag for dets "suksessrike" reformisme. Det 
vesentlige er at denne økonomiske og politiske utviklingen 
er en del av arbeiderklassens faktiske erfaringer.

Selv om flliten til DNA har slått sprekker, så behøver ikke 
dermed tilliten til den form for politikk DNA stod for før, ha
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blitt mindre, hverken i SV eller mellom de politisk uorgani
serte. I dag er kapitalismen inne i en mer "normal” utvik
ling med raskere skiftninger mellom høy- og lavkonjunkturer. 
Sammenhengen mellom de konjunkturmessige forutsetningene og 
den relativt vellykkede DNA-reformismen er likevel ikke til
strekkelig erkjent. Derfor kan vi av SVTs ledende ideologer 
få høre at SVTs oppgave er å ta opp igjen den "radikale" 
politikk DNA tidligere førte.

Det vil være en alvorlig feil å tro at denne positive hold
ningen til DNAfs fortid bunner i et bevisst opportunistisk 
forsøk på å løsrive enda flere velgere fra DNA. Uttalelser 
av dette slaget er ærlig ment og har sikkert et nedslagsfelt 
i DNAts ettertraktete velgermasse. SV har derfor ingen selv
stendig reformistisk ideologi og heller ingen selvstendig 
situasjonsbestemmelse, slik DNA hadde i 30-årene og som 
gjorde det manøvreringsdyktig på en "ledende" måte innenfor 
rammen av reformismen. Som et reformistisk parti var DNA på 
høyde med den sosiale og politiske situasjonen. Det kom bl. 
a. til uttrykk i at det klarte å forene arbeidernes med små- 
bøndenes og fiskernes interesser ut fra de gitte forutsetnin
gene. Betingelsene for en slik allianse mellom "by og land" 
er i dag endret. For det første er antallet småbruk og små- 
fiskerier gått ned som en følge av "strukturrasjonalisering" 
i disse næringene. For det andre er disse næringene selv 
underlagt en kapitalisering som undergraver småprodusentenes 
tidligere styrke gjennom de kooperative næringsorganisasjo
nene. Dette tvinger gjennom en økt spesialisering i jord
bruk og fiske - som igjen påskynder proletariseringsprosesse- 
ne og fraflyttingstendensen. "Oljeeventyret" vil ikke bremse 
denne utviklingen. Politikken fra 30-årene kan ikke gjentas. 
Dens materielle grunnlag er ikke til stede. Alliansen kre
ver en ny politikk om den skal opprettholdes - på grunnlag av 
en ny klasseanalyse.

SV vil få visse vansker med å tilrive seg en ledende, for 
ikke å si revolusjonerende rolle om det ikke tilegner seg en 
selvstendig situasjonsbestemmelse og politikk. Etter valget 
1973 har SV ikke klart å strukturere politisk de motsigelsene 
som nå ytrer seg som spontan misnøye på gulvet. Den svake 
politiske markeringen i forbindelse med oppgjøret i Jern og 
Metall våren 1974 viser dette. At det ikke klarte å utvikle 
den taktisk gunstige situasjonen som forelå mellom forhand
lingene (med det knappe flertallet for et anbefalt forslag) 
og uravstemningen, skyldes ikke bare organisatoriske svak
heter. Det som skjedde - eller riktigere ikke skjedde - var 
på mange måter dekkende for SVTs stilling så vel fagpolitisk
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som organisatorisk. Det er først og fremst gjennom slike 
ubehagelige overraskelser for SVTs lederskap og medlemmer at 
det som en masseorganisasjon vil lære gjennom sin egen prak
sis og se nødvendigheten av en ideologisk og teoretisk avkla
ring i hele forbundet. 1)

4. DNA's taktikk overfor SV og AKP(m-l) rs applaus.

DNAfs taktiske mottrekk overfor SV framover vil være sammen
satt og oppvise mange tilsynelatende motstridende drag. Ut 
fra nødvendigheten av å ødelegge SV vil en snart imøtekomm
ende, snart avvisende holdning til SV ikke nødvendigvis være 
uttrykk for vakling fra DNATs side, men snarere for en syste
matikk som går ut på å spre mest mulig forvirring og splitt
else i SV. Dette kom til uttrykk bl.a. l.mai i år. Der hvor 
det var fellesarrangementer i samorganisasjonens regi, var DNA 
forsiktig med noen kritikk av SV. Der hvor det var splitt
else, la ikke DNA fingre imellom. Stortingsgruppas leder, 
Oddvar Nordli, kunne samme måned annonsere et "nytt oppgjør 
med kommunistene". Han gjør ikke dette uten forutgående dis
kusjoner i partiledelsen. DNA har trukket et skille i SV 
mellom "demokratiske sosialister" og andre krefter, (Jfr. 
Einar Gerhardsen i Arbeiderbladet 6.6.1974.) Den felles mål
setting mellom DNA og den demokratisk-sosialistiske fløyen i 
SV er intet mindre enn "den demokratiske sosialisme". Samti
dig forsøker DNA å utnytte den skepsis som eksisterer mot 
kommunismen - for å kjøre inn en kile mellom det partiet opp
fatter som de demokratiske og ikke-demokratiske kreftene i 
arbeiderbevegelsen. NKP skal skilles ut.

I fagbevegelsen vil DNA forsøke å avpolitisere utviklingen av 
motsetningene ved å spille på at de fagorganiserte vanligvis 
nærer en større lojalitet overfor fagbevegelsen enn overfor 
partiene. "Enhet i fagbevegelsen" blir en viktigere parole 
for DNA enn noen sinne. - Denne taktikken ble mesterlig gjen
nomført i forbindelse med den store arbeiderdemonstrasjonen i 
Bergen 22.mars mot prisstigningen og i tiden etterpå. Først 
fikk demonstrasjonslederne - som alle enten er medlemmer ell
er sympatisører av DNA - ca. 5000 arbeidere til militant å 
demonstrere sin misnøye med lønns- og prisutviklingen. En 
måned senere fikk de samme demonstrasjonslederne 71% av disse 
arbeiderne til å stemme ja til forhandlingsresultatet, sam
menkoblet med finansminister Kleppes "pakke". Pakken ble jo 
framstilt som et resultat bl.a. av denne demonstrasjonen. - 
På premisser som Ragnar Kalheim kanskje ikke var klar over, 
hadde han trolig rett når han kom med den "famøse" uttalelsen
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om at medlemmene av Jern og Metall i Bergen ikke kunne ha 
"forstått" forslaget som var ute til avstemming. 2)

For å få denne manøveren til å virke troverdig, framhevet, 
demonstrasjonslederne, som bestod av framstående tillitsmenn 
i det lokale fagforeningsapparat, at de ville ha stemt nei 
til forhandlingsresultatet isolert sett, men sammen med regje
ringens "pakke" ble det totale bildet annerledes. På denne 
måten kunne de ivareta sin militans og samtidig være politisk 
lojale overfor DNA. De hadde vist sitt samfunnsansvar. SV 
var for anledningen helt utmanøvrert.

På steder der DNA ennå har kontroll i fagbevegelsen, vil vi 
nok komme til å oppleve flere slike korte, militante misnøye- 
demonstrasjoner på et snevert, økonomistisk grunnlag. De 
truer ikke et øyeblikk kapitalen - og er heller ikke rettet 
mot kapitalen, men mot "de politiske myndigheter" (f.eks. mot 
bystyret i Bergenj hvilket var tilfelle 22.mars.) Derimot 
gir de arbeiderne en anledning til å lufte sin misnøye - uten 
at det får noen konsekvenser. På denne måten vil DNA, i Sam
organisasjonens og de lokale klubbenes regi, demonstrere sin 
"kampvillighet" og forsøke å ta innersvingen på SV. "Enheten 
i arbeiderbevegelsen" vil bli forsøkt reetablert på et apoli- 
tisk fagforeningsgrunnlag.

En slik tilsynelatende avpolitisering av misnøyen og motset
ningene i fagbevegelsen skal kompensere de kollektive utmel- 
delsene av DNA. I likhet med det kollektive medlemsskapet 
har disse manøvrene til funksjon å holde grunnplanet i arbei
derbevegelsen i et politisk vakuum (= "enhet"). Bare gjennom 
en slik passivitet kan DNA ha håp om å beholde sitt grep over 
fagbevegelsen. (Jfr. DNAfs invitt til "enhetsdiskusjoner" på 
fagbevegelsens grunn, juni 1974.)

På lang sikt er imidlertid den politiske passiviteten på 
grunnplanet noe som også undergraver DNAfs aktive støtte 
nedenfra. Det har allerede ført til en politisk degenere
ring i DNA, og særlig i forholdet mellom partiet og grunnpla
net i fagbevegelsen. Dermed kuttes navlestrengen til arbei
derklassen over og partiet trues av sin egen undergang.

Som et regjeringsbærende parti gjennom en rekke årtier har 
det hatt til oppgave å administrere kapitalen og "forsone" 
såvel motsetningene mellom arbeid og kapital som mellom de 
ulike fraksjoner av borgerskapet, og mellom borgerskapet og 
småborgerskapene. Fordi' det ikke selv aktivt tar del i bor
gerskapets og småborgerskapenes indre motsetninger - men er
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hevet over deres klassefraksjoner - har DNA vært det eneste 
stabile regjeringsalternativ, selv med mindretall i Stortin
get, For å løse denne oppgaven ville en aktiv politisk kamp 
i arbeiderklassen bare være til skade. Siden partiets opp- 
gavebevissthet går i retning av å lede "samfunnsutviklingen" 
som 1aeVhet> og ikke arbeiderklassens politiske utvikling ut 
fra egne vilkår, vil også den ideologiske tilknytning til 
arbeiderklassens politiske tradisjoner neddempes og utydelig- 
gjøres, Dette oppløser i sin tur arbeiderklassens forhold 
til sine egne politiske tradisjoner - også de sosialdemokra
tiske* Dermed undergraves muligheten for "kommunikasjon" 
mellom partiet og klassen - også innenfor rammen av et refor- 
mistisk ideologifelt. DNA!s reformisme blir en høyre-refor- 
misme, mens det før krigen representerte en "aktiv" venstre- 
reformisme som arbeiderklassen - ut fra de sosiale forholdene 
- lett kunne engasjere seg i og identifisere seg med.

Denne oppgavebevisstheten som setter hensynet til "helheten" 
over hensynet til klassen, er ikke et konspiratorisk påfunn. 
Den er blift påført partiet av utviklingen av motsetningene i 
kapitalismen, en utvikling partiet aldri har hatt de teoreti
ske forutsetningene for å møte med en revolusjonær strategi. 
Ved at partiet kom til regjeringsmakten og rekrutterte sine 
egne medlemmer til stillinger over alt i det borgerlige 
statsapparatet gjennom de mekanismene som det selv kontroller
te, framstod det etterhvert som et stat sunderstøtt ende parti. 
Liksom dette statsapparatets sentrale oppgave er å tilrette
legge betingelsene for kapitalismens reproduksjon, måtte 
dette uvilkårlig bli DNATs egen oppgave - om partiet nå var 
klar over det eller ei.

Selv cxn DNA historisk sett er på defensiven, så besitter par
tiet en betydelig taktisk dyktighet på det parlamentariske 
planet. På grunn av den grunnleggende parlamentariske inn
stillingen i SVfs lederskap, ikke minst i stortingsgruppa 
selv, vil SV vanskelig vinne den tilstrekkelige politiske og 
ideologiske distanse til det parlamentariske spillet. Dets 
parlamentarikergruppe vil være lett å lokke ut i dette spil
let - i stedet for å avsløre det. Sammen med mangelen på en 
klart artikulert politikk for arbeidet i fagbevegelsen, mani
festerer SV seg som en taktisk usikker organisasjon, lett 
sårbar for DNATs manøvre, særlig dersom DNAfs ytterste høyre
fløy foretar en forståelsesfull neddemping av sine standpunk
ter og utadvendte virksomhet.

DNA som helhet ligger imidlertid så langt til høyre etter at 
det har mistet det som fantes av en venstrefløy, at en for
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siktig tilnærming til venstre aldri vil kunne komme ut over 
det verbale plan. Skulle det bli reell politikk, ville DNA 
trolig komme til å gjennomgå en høyreavskalling. Men nettopp 
en verbal tilnærming til SV vil kunne være en brukbar tak
tikk. DNA vil kunne framstille seg som om det nok har det 
samme politiske mål som SV - sosialismen! - bare med den for
skjell at de sistnevnte er noe mer "utålmodige". (Einar 
Gerhardsen i l.-mai tale 1974.) Fordi lederskapet i SV i det 
alt vesentlige selv representerer en reformisme og forstår 
seg selv som pådrivere til DNA, så vil radikale talemåter fra 
DNA i mange tilfelle være tilstrekkelig til å gjøre SVTs 
lederskap usikre og vaklende i en rekke situasjoner. DNA vet 
godt at en slags "enhet" med SV, f.eks. gjennom felles Sam- 
organisasjons-opptreden 1 .mai på sosialdemokratiske, "uklare" 
premisser, vil skape økt frustrasjon på SVTs venstrefløy.
For de revolusjonære elementene i SV betyr sosialisme nødven
digvis noe annet enn for reformistene. Denne frustrasjonen 
kan lett ta ukontrollerte, individuelle former - spesielt så 
lenge denne fløyen ikke makter å framstå som en fløy, som kan 
gi en noenlunde enhetlig kritikk av den usikre, reformistiske 
praksisen. Hva er vel da mer naturlig enn at DNA - på et
uforpliktende plan - strekker seg litt til venstre for å fyre
opp under illusjonene i SVfs lederskap om å trekke DNA over 
på en mer "arbeidervennlig" linje og øke de interne motset
ningene? Men den alvorligste hindring for at DNA skal kunne 
gjennomføre en ødeleggende taktikk overfor SV, ligger på kort 
sikt i dets egne indre problemer. Disse er imidlertid fram
skyndet av tillitskrisen mellom partiet og velgermassen. Så 
lenge denne krisen er tilstede vil SV nok kunne klare seg - 
selv om det ikke selv makter å utvikle en klar og enhetlig 
politikk. Når avskallingsprosessen fra DNA er stoppet opp og 
partiet er fallt på plass - vil kravene om en klar politikk
fra SV ha større betydning. Så lenge DNA er stort nok til å
være regjeringsparti alene9 vil lederskapet i SV trolig ikke 
føle seg kallet til å forberede regjeringsdeltakelse for par
tiet. Dersom ikke SV innen denne tid har konsolidert seg 
politisk på en revolusjonær linje - vil forslag om regjer
ingssamarbeid med f.eks. DNA utløse dype motsetninger i det 
nye partiet. I så fall vil SV legge opp til en kollisjons
kurs med seg selv.

Den politiske utviklingen innenfor SV som kan skille ut mot* 
setningene etter deres reelle skillelinjer - som uten tvil 
vil komme til å gå på tvers av de hittil organisatoriske lin
jer - er ennå ikke kommet i gang. - Som en masseorganisasjon 
uten strukturerte indre motsetninger - som er det eneste som
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kan utvikle SV politisk - vil SV lett stå åpen for DNAfs tak
tikk, Faren for en demoraliserende og oppløsende virkning 
etter for mange mislykkede opptredener av dem vi har sett 
våren 1974, er uten tvil til stede. Uten en politisk struk
turert venstrefløy vil ikke SV være i stand til å formulere 
eller sette ut i praksis en politikk som gir de politiske 
kampene i arbeiderklassen en riktig retning etter de reelle 
skillelinjene og som fører klassen selv framover.

AKP(m-l) vil selvfølgelig applaudere fra sidelinjen hver gang 
DNA utmanøvrerer SV taktisk og skaper frustrasjon mellom SVTs 
revolusjonære elementer. SVfs svakhet.organisatorisk og 
manglende politiske enhet vil gi AKP(m-l) en slags gratis 
"legitimitet" som "det eneste sanne revolusjonære partiet" 
her i landet. AKP(m-l)fs muligheter til å "terrorisere" de 
politiske drivhusmiljøene på universitetene og lignende ste
der hvor arbeiderklassen er fraværende, vil ikke bli dårlige. 
Selv om det ikke har noen politikk som kan støtte opp om de 
sosialistiske tendensene mellom studentene utenfor AKP(m-l) 
og utvikle en sosialistisk studentbevegelse på et bredt 
grunnlag, så har det fortsatt et apparat som effektivt kan 
stoppe slike konkurrerende tendenser - eller utviklingspro
sesser som det ellers ikke ville kunne kontrollere. Dette 
har i all hovedsak vært "m-l-bevegelsens" bidrag til den 
politiske bevegelsen på universitetene de siste 3-4 årene 
allerede: å "sementere" den på et aksjonistisk, praktisis-
tisk nivå.

Men etter at SV har dukket opp, vil AKP(m-l) bli helt avhen
gig av å leve i kamp med SV, særlig på universitetene. Da 
erfaringene viser at det kommer lite fruktbart ut av en poli
tisk kamp med AKP(m-l), bør SV ikke prioritere kampen om 
hegemoniet i studentorganisasjonene uten å være helt sikker 
på å vinne den. Med sin organisatoriske, manipulatoriske 
effektivitet vil AKP(m-l) lenge bestemme de rent praktiske 
betingelsene for en slik kamp. SV må følge en selvstendig 
linje for den politiske kampen på universitetene. De som 
først og fremst vil tjene på dette, er de ikke-organiserte 
studentene som er i bevegelse mot venstre. Overfor disse vil 
SV kunne ha en utviklende og skolerende funksjon om det leg
ger opp til en selvstendig, nøktern studentpolitikk på et 
marxistisk grunnlag.

Gjennom den taktiske (les: opportunistiske, prinsippløse) 
neddemping av Stalin-spørsmålet - en neddemping som har på
gått siden EEC-kampen - vil AKP(m-l) gjøre seg forhåpninger 
om å rédusere de ideologiske hemningene som enkeltstående,
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frustrerte revolusjonære i SV (og andre steder) måtte ha for 
å slutte seg til "fortroppen". Men da disse har hele sin 
politiske identitet grunnlagt på et mer eller mindre klart 
formulert revolusjonært alternativ mellom DNATs reformisme og 
stalinismen, vil eventuelle overganger til AKP(m-l) uten tvil 
få et visst irrasjonelt preg over seg - da det bare vil være 
mulig dersom de lukker øynene for Stalin-spørsmålet og skyver 
det foran seg. Av samme grunn er det lite trolig det vil 
skje ofte.

I DNAfs og AKP(m-l)?s forhold til SV ser vi en viss prinsipi
ell likhet i holdningen til taktiske spørsmål. I begge til
felle er taktikken bestemt utfra nødvendigheten av å styrke 
partiet, ikke hva som fører arbeiderklassen framover. Begge 
legger de opp til en taktikk som skal sprenge SV. Enhver 
sosialist med den politiske realitetssansen i behold vet at 
AKP(m-l)Ts plutselige bekymringer for det tsjekkoslovakiske 
folket våren 1974 var betinget av behovet for å skape splitt
else i SV: (At Bresjnev-doktrinen - som var i virksomhet i 
1968 - bare er en stadfestelse og en presisering av Stalins 
avtale med vestmaktene fra 1944/45 om "interessesoner" i 
Europa, "glemmer" AKP(m-l) å minne sine tilhengere om.)

AKP(m-l) omtaler ikke lenger SF og NKP som sine "taktiske 
hovedfiender". Det legger nå heller opp til en "enhetspoli- 
tikk" med SV. Hensikten er den samme. AKP(m-l)?s "inn- 
trykksfulle" sjølkritikk på dette punktet skyldes ikke en 
grunnleggende revurdering av SV-part&ne, men ganske enkelt 
at disse nå er blitt sterkere, kommet på offensiven, mens 
"m-l-bevegelsen" har stagnert. AKP(m-l) må føre en mer "for
sonende linje" for ikke selv å bli totalt isolert. AKP 
(m-l)fs "sjølkritikk" er ikke på noen måte et oppgjør med de 
stalinistiske tendensene som hele tiden betinger at AKP(m-l) 
skifter "maske" etter omstendighetene.

I "venstresekterismens glade dager" foretrakk SUF å ta en 
generalkonfrontasjon med "den taktiske hovedfienden". EEC- 
kampens smertefulle erfaringer har fått Tron 0grim til å 
framstå som en "oppriktig" angrende og "ærlig" politiker. 
AKP(m-l) vil være et ansvarlig parti. Det ville være naivt 
å tro at all denne oppriktige sjølkritikken ikke hadde en be
stemt politisk hensikt: Få en fot innenfor de politiske mot
setningene i SV - for slik å sprenge "venstre" fra "høyre". 
SV-partene er altså fremdeles den "taktiske hovedfienden". 
AKP(m-l) har bare skiftet navn på den.
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Denne holdningen til taktikk utvisker forskjellen mellom tak
tikk og opportunisme. I likhet med DNA er det avgjørende for 
AKP (m-1) T s egen skjebne på litt sikt at SV ødelegges. Det 
betyr organisatorisk gevinst for begge parter - selv om den 
norske arbeiderklassen vil tape på det. - Ut fra disse poli
tiske kjensgjerningene må SV utarbeide en bestemt politikk 
overfor begge disse partiene.

5. ST, partiteorien og parlamentarismen.

De politiske og organisatoriske svakhetene som vil prege SV 
de første årene, må forstås på bakgrunn av at SV vesentlig 
er et organisatorisk resultat av et parlamentarisk innrettet 
valgforbund mellom ulike politiske grupperinger, - selv om 
den politiske samlingen i SV på ingen måte er tilfeldig ut 
fra de motsetningsforhold som i lengre tid har eksistert i 
arbeiderbevegelsen. SV (og det nye partiet) er altså ikke 
et produkt av åpen klassekamp og vil bære preg av det. Det 
er i dag derfor et tilsvarende åpent spørsmål hvor godt SV 
som helhet vil tåle de påkjenningene som klassekampen før 
eller senere vil utsette det for.

Et prinsipp-program med revolusjonære perspektiver gii marx
istene et legitimt arbeidsgrunnlag i SV som politisk masse
organisasjonj men det vil ikke være tilstrekkelig til å 
sveise det kommende partiet godt nok sammen til en enhetlig 
opptreden i vanskelige situasjoner. Enheten i partiet vinnes 
vesentlig i kamp med omverdenen, med andre grupperinger, sam
men med den interne skolering. Ethvert prinsipp-program kan 
fungere tvetydig når de interne motsetningene øker som et 
resultat av ytre press. De stridende parter vil alle søke å 
finne belegg for sin politikk i prinsipp-programmet. Og 
egentlig er det bare gjennom slike motsetninger at et prin
sipp-program settes på prøve og virker politisk ansporende på 
partiets medlemmer.

Det er i hovedsak kombinasjonen av to faktorer som frambrin
ger et revolusjonært klassekampparti: intern skolering og 
ekstern politisk klassekamperfaring i kollektive former. Et 
revolusjonært parti kan ikke "bygges" uten gjennom klassekamp. 
De uorganiserte massene - som partiet fungerer i forhold til 
- har ikke, og kan ikke ha, en teoretisk forståelse av et 
slikt partis nødvendighet. Derimot vil massene ut fra sin 
egen erfaring gjennom de politiske kampene kunne se dets nød
vendighet, Uten denne basis i massenes erfaringer vil det
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ikke være mulig å "bygge" et parti i organisk tilknytning til 
den klassen som det politisk er en del av. Derfor er det 
heller ikke noen prinsipielt forskjell mellom et (leninis
tisk) parti og en partibyggende organisasjon. Den partibyg- 
gende organisasjonen kan bare utvikle seg til et parti gjen
nom tilknytningen til massenes erfaringer ved at det oppviser 
evnen til å gi disse erfaringene en revolusjonær utviklings
retning. Et parti er bare et mer fullstendig organisatorisk 
og politisk utviklet uttrykk for den gjensidige avhengighet
en mellom massene og deres revolusjonære lederskap.

Da et forholdsvis høyt klassekampnivå er nødvendig for at en 
utviklingsprosess av dette slaget skal komme i gang, er det 
skadelig at organisasjoner proklamerer seg som "partibygg
ende" uten å ha sosial basis i klassen og i dens politiske 
erfaringer. Dette vet vi er blitt gjort i Norge mer enn en 
gang de siste årene. Det uttrykker derfor en alvorlig mis
forståelse av så vel de politiske konjunkturene i klassekam
pen de senere år som av partiteorien. 3) - Derimot kan visse 
forberedelser til en slik "partibygging" foretas i situasjo
ner med en "svak dialektikk" mellom klassen og vitenskapelig 
sosialisme. Sentralt mellom disse står den teoretiske skole
ring av de arbeidere, intellektuelle og andre som alt oppvi
ser en solid motivasjon for langvarig politisk arbeid.

De krampaktige forsøkene som har vært gjort rundt om i Europa 
på å "bygge Partiet" uten at de objektive og teoretiske for
utsetningene har vært til stede for->det, har gitt dem et 
sterkt preg av å være produkter av en rent subjektiv viljes- 
anstrengelse (voluntarisme) og brakt den leninistiske parti
teorien i vanry. Ordet "partibygging" har fått en sekterisk 
klang. Enhver liten "marxist-leninistisk" sekt med respekt 
for seg selv forstår seg som en partibyggende organisasjon, 
eller som et ledd i en slik. En slik selvforståelse har 
hverken noe med marxisme eller leninisme å gjøre.

Et leninistisk parti kan - utfra den gjensidige erfarings- 
prosessen mellom massenes og deres revolusjonære lederskap, 
avantgarden, - med en viss rett også kalles et masseparti. 
(Nettopp dette er det Lenin gjør bl.a. i et brev til Iskra 
av 23.november 1903, hvor det omtales som "a party of the 
masses". Coll. Works, bnd. 7, s. 117, Moskva 1965.) Lenini
smen opphever tendensielt motsetningen mellom masse og avant
garde. Avantgarden er en avantgarde bare i den grad denne 
motsetningen er opphevet, bare i den grad den er massenes 
avantgarde, har sin materielle og politiske "operasjonsbase" 
i massene på et marxistisk grunnlag, overvåkes og kritiseres
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av massene * Skaffer partiet seg en annen basis enn denne, 
f.eks. i sammensmeltingen med et statsapparat som Bolsjevik- 
partiet under Stalin, opphører det å være massenes parti. At 
et parti er et masseparti i leninistisk forstand vil si at 
det er massenes parti, - ikke primært at det er "masse" men
nesker med i det. Partiets størrelse bestemmes utfra de kon
krete politiske arbeidsvilkår - som innbefatter klassens 
politiske og kulturelle nivå - og oppgaver det har. Et stort 
parti er ikke et ubetinget gode. Det vil bl.a. være vanske
lig å "passe på", "overskue", for de ikke-partiorganiserte 
massene, fordi et stort parti lett utvisker forskjellen mel
lom parti og masse og dermed dialektikken mellom lederskapet 
og massene. (Lenin stilte seg uhyre skeptisk til den store 
veksten i medlems stokken i årene før han døde.) Et stort 
parti vil vanskeligere kunne bli et instrument for klassen. 
Det vil lett kunne bli en "institusjon" med sin egen rett, 
en sosial institusjon, snarere enn en politisk organisasjon.

Per Maurseth har i en artikkel i Sosialistisk Årbok 1974 
(Pax) gått prinsipielt mot det han kaller en leninistisk 
"partimodell". Artikkelen er viktig. Den har gått som 
serie i Orientering høsten 1973. Han argumenterer for et 
løst sammensatt masseparti, som stiller små krav til sine 
medlemmer, "mens det samtidig tilbyr (!) medlemmene innsats- 
og aktivitetsmuligheter uten begrensning..." (s. 56) Proble
met blir nå: Hvem, hvilken instans i partiet er det som skal 
"tilby" medlemmene ubegrensede aktivitetsmuligheter? Sen
tralkomiteen? Sentrale, men uformelle sosiale "klikker" i 
partiets sentrum? Eller skal medlemmene bare ta seg selv til 
rette? Vil det stilles krav til medlemmene om å sette seg 
inn i partiets allmenne politiske og prinsipielle grunnlag? - 
Hvis dette grunnlaget er marxistisk, ville det ikke da nød
vendigvis kreve en viss aktivitet hos medlemmene, visse for
pliktelser til å skolere seg? Hvem har fullmakt til å "påse" 
at slike krav faktisk følges opp i praksis? Hvilke konse
kvenser vil det få om kravene ikke følges opp? Vil det ha 
noen konsekvenser i det hele tatt? Det løse, uforpliktende 
massepartiet stiller flere problemer enn det løser. Maurseth 
regner selv opp en del av disse.
Massepartier av denne karakter åpner i alle fall døren på 
vidt gap for en slags "omvendt" byråkratisk sentralisme: en 
liten, men aktiv partikjerne stilt overfor en uforpliktet, 
passiv og utilstrekkelig skolert medlemsmasse. Hvilke for
utsetninger vil det alminnelige partimedlem få for å "titte" 
de sentrale instansene i kortene når de aktivitetsmessige og
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skoleringsmessige forutsetningene for dette mangler? Hvilke 
korrektivmuligheter vil ledelsen ha nedenfra dersom medlemm
enes forutsetninger for å ta stilling til og være med å ut
kjempe de motsigelsene som før eller senere vil oppstå i de 
aktive, sentrale delene av partiet - er mangelfulle? Hvil
ken trening vil partiet som helhet få i å føre en åpen dis
kusjon overfor de uorganiserte massene på alle viktige poli
tiske motsetninger innenfor partiet - ("slik nettopp den leni
nistiske partiteorien krever, se Lenins brev til Iskra) - 
dersom ikke dets alminnelige medlemmer skaffer seg forutset
ninger til å skille mellom vesentlig og uvesentlig, mellom 
politiske og personlige motsetninger, mellom prinsipielle 
motsetninger og "klikkvesen" i det interne partilivet? Og 
hvilken tillit vil de uorganiserte massene ha til et parti 
som ikke tåler at massene blir vitne til dets indre, politi
ske motsetninger? Forskjellen mellom et løst masseparti og 
de interne mekanismene i et stalinistisk parti er vesentlig 
at det første er mer "liberalt" i sine interne forhold, min
dre organisatorisk, mindre mistenksomt, enn det siste. I mas
separtiet vil de indre motsetningene bryte ukontrollert og 
udisiplinert ut, i det sistnevnte vil de bli forsøkt under
trykt og holdt interne så lenge det lar seg gjøre - ved 
hjelp av alle slags organisatoriske virkemidler. I begge 
tilfelle blir den fruktbare utviklingen av indre motsetninger 
vanskelig.

Maurseths argumentasjon for det løse masseparti er basert i 
følgende forutsetning som tas som uproblematisk gitt:
"Det er uten videre klart at en arbeiderbevegelse som forut
setter at kapitalismen kan avskaffes og sosialismen kan inn
føres gjennom gradvise reformer, ikke har bruk for noe 
eliteparti av kommunistisk type." (s. 52.)
Med andre ord: Den løse nmassepartimodellen” er en direkte 
konsekvens av en reformistisk strategi. Her skal ikke argu
menteres for nødvendigheten av en væpnet revolusjon, mot re- 
formistenes evige "håp" om en legalistisk og fredelig veg til 
sosialismen. (Bevisbyrden for den "fredelige vegens" prin
sipielle mulighet ligger i alle tilfelle på reformistenes 
skuldre, ikke på de revolusjonære.) Men vi kan med Maurseth 
understreke at det eneste som "uten videre er klart", er at 
et parti som ikke kan erkjenne nødvendigheten av å ødelegge 
den borgerlige klassestaten, som et strategisk nødvendig ledd 
i kampen for sosialismen, behøver på ingen måte å ta mål av 
seg til å bli et enhetlig, disiplinert klassekampparti. Et 
løst og lite enhetlig masseparti kan som helhet aldri drive
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det lenger enn til å fungere innenfor rammen av den borgerli
ge legalismen, selv om det makter å mobilisere massene.

Et stort masseparti vil alltid romme flere politiske strøm- 
ninger, reformister og revolusjonære. Det er nettopp ut- 
kjempingen av motsigelsene mellom disse strømningene som vir
ker politisk mobiliserende og utviklende. Dette behøver ikke 
å betraktes som en historisk "ulykke”. Og under visse histo
riske vilkår - f.eks. i relativt rolige klassekampsituasjoner 
i land med lange borgerlig-demokratiske tradisjoner - vil 
nettopp massepartiet kunne være en brukbar, kanskj.e den ene
ste praktisk mulige organisatoriske formen som disse nødven
dige motsetningene kan utkjempes fruktbart gjennom. Få ting 
er derfor mer skadelig i et parti enn gjensidige moralske 
beskyldninger om at den andre parten "egentlig vil" splittel
se o.l.. Derimot vil det være en ulykke for arbeiderklassen 
om disse viktige motsetningene i partiet skulle stå uløste og 
lamme det i en konkret og avgjørende klassekampsituasjon som 
krever en besluttsom og enhetlig opptreden av så vel partiet 
som av klassen. Klaésen finner fram til den enhetlige opp
treden kun gjennom sine politiske og faglige organisasjoner. 
Partiets oppgave er å påskynde utviklingen av en slik hand- 
lingsenhet i'klassen. Dette kan partiet bare klare dersom 
det selv makter å opptre enhetlig.

Ser vi på premissene for den raske partidannelsen ut fra 
valgforbundet, merker vi oss at et sentralt argument for at 
dette burde skje før 15.mars 1975, er at partiet måtte være 
en realitet "i god tid før kommunevalget 1975". Denne begrun 
nei sen gikk igjen innenfor alle nivåer i SV.. Ikke bare tids 
rammene, men også de politiske rammene for partistiftelsen 
trues på denne måten å bli bestemt av de parlamentariske be
givenhetene. Partiets første store oppgave blir en rent par
lamentarisk affære, dets praksis blir alt i utgangspunktet 
siktet inn på dette - uten at dette er blitt diskutert til
strekkelig på bred basis i partiet, uten at partiet som hel
het vil være konsolidert på en prinsipiell avveining av val
gets betydning i den politiske delen av klassekampen. (Det 
er verdt å merke seg at også hastverket med å stifte AKP 
var bestemt av en parlamentarisk begivenhet, stortingsvalget 
1973.)

På én abstrakt måte er SV klar over farene for å bli innfan- 
get av parlamentarismen og dermed bli et tradisjonelt parti 
med stor avstand mellom grunnplanet og toppen. Partiets par
lamentariske representasjon kan komme til å skape en "akse"
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mellom partiledelsai og parlamentarikergruppen. Partiets 
ledende folk er å finne i denne akse - det er disse som re
presenterer partiet utad, det er deres uttalelser de almin
nelige partimedlemmer må forsvare overfor andre, det er denne 
akse som lett vil gi massene det dominerende bilde av partiet 
Jo mindre medlemmene er konsolidert på en prinsipiell vurde
ring av parlamentarismen, jo mindre stortingsgruppas repre- 
sentativitet på vegne av hele partiet kan bli trukket i tvil, 
desto lettere vil partiets politiske selvforståelse stå 
innenfor rammen av parlamentarismen, - For å skaffe motvekt 
til dette heter det i SV at parlamentariste og utenomparla
mentariske aksjoner må ”gå hånd i hånd".

Nå er det egentlig ingen alvorlig motsetning mellom de to 
formene for parlamentarisk praksis. Som et statsorgan,
”hevet over” de umiddelbare motsetningsforholdene i borger
skapet og mellom borgerskapet og de øvrige klasser, kan ikke 
parlamentet fungere om det ikke til stadighet drives en uten
omparlamentarisk kamp som kanaliseres gjennom partiene, 
interessekamporganisasjonene og de administrative delene av 
statsapparatet inn i parlamentet. Uten denne utenomparlamen
tariske kamp som i "siste ledd” omformes til en parlamenta
risk, ville parlamentet henge i tomme luften, - Selv den mest 
naive liberaler måtte innrømme det parlamentariske strevets 
avhengighet av det utenomparlamentariske.

Selv omfattende politiske kamper i arbeiderklassen er ingen 
garanti mot partiets parlamentariske selvforståelse. Visse 
former for venstreorientert reformisme kan bare utvikle seg 
om det drives utenomparlamentariske kamper med parlamentarisk 
siktemål, i verste fall for å skaffe arbeiderpartiene regje
ringsmakten innenfor rammen av den borgerlige konstitusjonen. 
(Jfr. DNAfs politiske praksis i 30-årene.) Et marxistisk 
klassekampparti med en prinsipiell, avklaret holdning til det 
parlamentariske arbeidet ville nettopp unngå å bli ”spontant” 
manøvrert inn i en slik situasjon at det måtte ta regjerings
makten innenfor en borgerlig konstitusjon for å administrere 
kapitalismen. - Fagbevegelsens press mot parlamentet og de 
politiske myndigheter i enkeltsaker der det er nødvendig, som 
f.eks. momssaken, truer normalt ikke et øyeblikk parlamentets 
stilling. Utenomparlamentariske aksjoner med et parlamenta
risk siktemål vil ofte bare komme til å styrke parlamentets 
stilling og legalitet i de undertrykte klassenes øyne. Idet 
en legitimerer den utenomparlamentariske kampen, legitimeres 
samtidig den parlamentariske.
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Den utenomparlamentariske redningsaksjonen for "norsk sjøl
råderett" - som konkret innebar et forsvar for det nåværende 
parlamentariske styresett mot en europeisk "utbuling" av 
dette - har ikke svekket tilliten til Stortinget på et prin
sipielt grunnlag. Tvert i mot. Folks lyst og tillit til å 
drive politikk igjen ble vekket til live - men vesentlig 
innenfor de samme grunnleggende rammer. Samtidig er bevisst
heten om det legitime i å bruke "ukonvensjonelle", utenompar
lamentariske kampformer styrket - og dette er i seg selv et 
viktig framskritt, da aksjoner av denne type, kan i kraft av 
begivenhetenes gang, føre til en type politiske konfrontasjo
ner - uten at det "opprinnelig var meningen" - som får kon
stitusjonens klassekarakter lettere til å framstå og utvikler 
den politiske klassebevisstheten på et bredere og dypere 
grunnlag. - Men villigheten til å bruke ukonvensjonelle for
mer er ingen garanti for innholdet i politikken.

Også SV!s valgsuksess synes å ha styrket Stortingets "moral
ske" stilling.i bevisstheten til en del SV-politikere. Berge 
Furre har karakterisert de 16 SV-representantene som "folkets 
spydodd inn i parlamentet". (På et åpent SV-møte i Åsane, 
oktober 1973.) Denne "spydoddens" funksjon er selvsagt ikke 
å systematisk avkle parlamentarismen dens prinsipielle be
grensning og klassekarakter. Det er snarere tenkt slik at 
SVTs stortingsgruppe i sitt daglige parlamentariske virke 
skal basere sin virksomhet i en aktiv støtte fra grasrota - 
til forskjell fra andre partier. Idealet er at "grasrota" 
skal fungere som "utredningsapparat" for stortingsgruppa3 
ikke omvendt, at stortingsgruppas oppgave skulle være å opp
lyse velgermassen om forhold i staten og samfunnet som "gras
rota" ikke selv har informasjoner og kunnskap om. Det grunn
leggende perspektivet er altså en utenomparlamentarisk kamp 
til støtte for en parlamentarisk.

Vi må altså skille mellom en utenomparlamentarisk politisk 
praksis som utfolder seg innenfor rammen av konstitusjonen 
med parlamentariske siktemål, og en revolusjonær som har til 
siktemål å velte det borgerlige klasseherredømmet utøvet 
gjennom hele den borgerlige staten. Den revolusjonære kamp
en forener den parlamentariske med seg i den grad det er nød
vendig for de konkrete saker og for samtidig å framføre en 
utadvendt kritikk av parlamentarismen. Dette siste gjøres 
vanligvis best og mest konkret dersom den revolusjonære beve
gelsen også er representert i parlamentet og bruker de kon
krete sakene til samtidig å avdekke "konstitusjonens" funk
sjonsmåte og klassekarakter. Gjennom deltakelsen i valg o.l.
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har de revolusjonære grupperingene en god anledning til å 
foreta slike konkrete avsløringer som får større deler av 
massene til selv "å stille de riktige spørsmål" og dermed 
utvikle seg politisk.

Når det fra SV-hold så ofte blir understreket at stortings
representantene alene ikke kan gjøre noe, og slett ikke 
"holde DNA i ørene", så er det legitimt for å forebygge lett
vinte illusjoner om hva en stortingsgruppe kan gjøre i det 
hele tatt. Hen skal mobiliseringen av den såkalte grasrota 
ha som sitt overordnede siktemål å bakke opp om de sakene 
SV-representantene slåss for på tinget, så vil massene aldri 
kunne bli noe annet enn støttespillere for parlamentarikerne 
og aksen til partiapparatet.

Nå kan vi i dag selvsagt ikke si om SV at det foretar en 
"kanalisering" av arbeiderklassens revolusjonære potensial, 
"fører den bak lyset", for det ville forutsette at det i dag 
faktisk var tilstede en spenning, en politisk motsetning i 
arbeiderklassen mellom en revolusjonær og en (venstre)refor- 
mistisk politikk. En slik spenning fins ganske enkelt ikke. 
Men om det perspektivet som SVfs lederskap hittil har kjørt 
fram på den utenomparlamentariske kampen blir det eneste i 
SV, så vil SV heller aldri bidra til å utvikle en slik nød
vendig motsetning. For det er bar£ gjennom slike motsetnin
ger i klassen at klassen selv bringes framover og revolusjo
neres. Parlamentsgruppen skulle omvendt være støttespillere 
for den revolusjonære, utenomparlamentariske kampen. Dens 
primære oppgave skulle være å avsløre parlamentarismen i til
knytning til de konkrete sakene, ikke rettferdiggjøre den, 
kort: styrke erkjennelsen av at klassen organiserer seg poli
tisk og faglig på sitt eget klassemessige grunnlag3 uavhengig 
av de parlamentariske og korporativistiske sammenhengene.

Hva kommer til å skje med det nye partiet som helhet dersom 
det ved valget sender mange av sine aktivister inn i kommune
styrer og kommunale utvalg og nedsylter dem i et tidkrevende 
og resultatfattig politisk arbeid - uten først å ha konsoli
dert partiet på en prinsipiell vurdering av det parlamenta
riske arbeidets betydning som et rent taktisk ledd i det 
marxistiske partiets praksis?

Vi skal ikke hevde at en konsolidert marxistisk holdning til 
spørsmålet om valgdeltakelse er en nødvendig forutsetning 
for at SV!s bidrag i valgkampen skal ha en positiv funksjon. 
Selv om SV ikke framstod med noen revolusjonær taktikk ved
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valget 1973, hadde det likevel positive effekter for arbei
derklassens politiske stilling som helhet ~ relativt til 
situasjonen før valget. En stor valgoppslutning om SV ville 
nettopp påskynde oppbruddstendensene fra høyresosialdemokra- 
tiet. Men ville en slik ideologisk begrenset målsetting 
være tilstrekkelig for det nye partiets valgdeltakelse i 
1975?

Siden SVfs svakheter gjenspeiler på ,en åpen måte arbei
derklassens svake klassekampstilling i Norge i dag, samtidig 
som det er tilstede en viss politisk bevegelse, så åpner SV 
for en del nødvendige politiske erfaringer på et relativt 
bredt grunnlag i arbeiderklassen - på "godt og ondt”. Gjen
nom SV er det åpnet et felt for politiske "læreprosesser" i 
arbeiderklassen. For at disse læreprosessene skal føre klas
sen framover og ikke desillusjonere den, vil det måtte være 
en sentral oppgave for det nye partiet å legge hovedvekten 
på disse prinsipielle tingene i sin valgpropaganda. Bare en 
økt forståelse og erfaring av det borgerlige demokratiets 
prinsipielle begrensning som en politisk form for klasse- 
herredømmey vil styrke klassens bevissthet om nødvendigheten 
av dens selvstendige organisering og politiske kamp utenfor 
de borgerlig-demokratiske sammenhengene. Her ser vi det 
positive ved SV: Det er den eneste politiske organisasjonen 
i Norge som i overskuelig framtid kan stå i et gjensidig 
politisk utviklingsforhold til arbeiderklassen og samtidig 
føre den framover i forhold til dagens nivå. SVfs flertydig- 
het og usikkerhet er nettopp uttrykk for dette innvendige ut- 
viklingsforholdet til klassen - et realistisk uttrykk for 
dialektikken mellom parti og klasse i den aktuelle historis
ke situasjon. Problemet blir å føre denne utviklingen vide
re i en revolusjonerende retning.

Om det nye partiet ville makte å få fram revolusjonære per- 
spektiver på det borgerlig-demokratiske arbeidet, ville mye 
være vunnet. Selv om det ikke blir dets "valgprofil", så 
vil det kunne reise en viktig politisk-ideologisk kamp i 
partiet etter adekvate politiske skillelinjer. Dersom disse 
motsetningene utvikles i en åpen, disiplinert diskusjon i 
partiets eksterne organer, vil det i seg selv være et stort 
framskritt. For det første vil det være mulig for folk uten
for partiet å ta stilling til motsetningene og dermed utvikle 
seg selv politisk. For det andre vil partiet i en slik dis
kusjon kunne demonstrere en prinsipielt riktig måte å behan
dle politiske og ideologiske motsetninger på. Selv om par
tiet som helhet vanskelig vil kunne komme fram til en konso
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lidert enighet på disse spørsmålene, ville en slik form for 
partipraksis være bedre egnet til å vekke massenes tillit 
enn om massene så at viktige motsetninger ble undertrykt og 
partiets enhet framstod på tvilsomme premisser. - Derimot 
vil et masseparti som rent prinsipielt aksepterer en parti- 
teori av den type som Maurseth står som advokat for og som 
uten at det er blitt gjort klart gjennom åpne diskusjoner, 
forutsetter en reformistisk strategi, i lengden vanskelig 
kunne utvikle seg til noe annet enn en "blind" valgmaskin.

6. SV og de marxistiske smågruppenes stilling.

En stillingtagen til SV kan ikke begrense seg til en vurde
ring av SVTs dominerende ideologi. Hvis spørsmålet om med
lemsskap skulle avgjøres ut fra slike kriterier alene, ville 
saken vært enkel.

En isolert ideologisk stillingtagen gjør i realiteten sammen- 
smeltingen av den marxistiske vitenskapen med arbeiderbeveg
elsen umulig. . Nettopp fordi .arbeiderbevegelsen ikke vil 
kunne være revolusjonær i sin politiske handlingsbevissthet 
og organisering før denne vitenskapen er tilstede i dens 
politiske kamper, kan ikke de som i første omgang fungerer 
som "marxistiske teoretikere" vente med sin tilslutning til 
arbeiderbevegelsen til denne er blitt revolusjonær. En slik 
holdning ville være åpenbart selvmotsigende. Den konkrete 
vurderingen av den konkrete situasjonen er avgjørende også 
for spørsmålet om organisatorisk tilknytning. For mindre 
enn 10 år siden var det ikke mulig å reise marxistiske pro
blemstillinger i politiske organisasjoner med en reell basis 
i arbeiderklassen. Det fantes hverken noen politisk venstre- 
bevegelse i klassen eller marxister som kunne gjøre det. I 
dag vil dette være mulig i SV, delvis som et resultat av 
studentbevegelsen omkring 1970, dels som et resultat av opp
bruddet fra DNA som skjer uavhengig av de politiske strømnin- 
gene i studentmassen. Bare i SV møtes disse to tendensene 
(sammen med andre tendenser). Den "spontane", ukontrollerte 
høyredreiningen i SV våren 1974 endrer ikke dette perspekti
vet. Når SV hevder at det vil legge marxismen til grunn for 
sin politikk, må dette tas alvorlig og ikke harselleres over 
- slik så vel AKP(m-l) som Kommunistisk Universitetslag (KUL) 
i Oslo gjør. (Jfr. f,eks, KULTs Gnisten, nr. 1/74.)

De marxistiske smågruppene er i deres politiske praksis be
tinget av de samfunnsmessige arbeidsdelingene de er et offer
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for. Politisk solidariserer de seg med arbeiderklassen som 
de bare har et abstrakt, teoretisk begrep om - ingen levende 
kollektive erfaringer med. Deres mer eller mindre korrekte 
teoretiske begrep om klassens historiske rolle og samfunns^ 
messige stilling blir ikke formidlet med erfaringer fra poli
tiske og sosiale kamper sammen med klassen på det aktuelle 
politiske og erfaringsmessige kampnivå den befinner seg. 
Smågruppene har alle på en eller annen måte tilknytning til 
studentbevegelsen og de "ville" streikene omkring 1970. Ett 
viktig element i studentbevegelsens erkjennelse vår den mer 
eller mindre velbegrunnede vissheten,om reformismens (og 
revisjonismens) teoretiske og politiske fallitt i kampen for 
sosialismen. Deres politiske aversjon mot en reformistisk 
dominert arbeiderbevegelse er derfor ikke bare betinget av 
den sosiale adskillelse fra klassen, men er også forståelig 
ut fra ideologiske hemninger.

Forsøkene på å overvinne denne isolasjonen kan skremme. 
AKP(mrl) (og det svenske kommunistpartiet, SKP, tidligere 
Kfml) forsøkte å overvinne de politiske effektene av denne 
gjennom en prinsippløs høyredreining - blandet opp med høy
tidelige forsikringer om å være "den norske arbeiderklassens 
organiserte, revolusjonære fortropp" (AKP(m-l)fs prinsipp- 
program sil , vedtatt på stif telseskongressen). I og med at 
den politiske situasjonen på venstresiden i Norge er foran
dret gjennom SVTs nærvær - som gir de revolusjonære realis
tiske arbeidsbetingelser innenfor arbeiderbevegelsen uten å 
måtte oppgi de grunnleggende prinsippene - burde eksperimen
tene med de såkalte marxist-leninistiske grupperingene som 
definerer seg som pavtibyggende organisasjoner - uten at. de 
objektive betingelsene er tilstede for det - nå kunne av
sluttes. Med marxistiske smågrupper menes her primært 
grupper som KUL, KA, KAG/B, Spartakusgruppa, Marxist-lenihis- 
tisk ungdom (MLU , Bærum) , Oktobergruppa (4.1nt.)0gså AKP(m-l) 
er på mange måter en slik smågruppe - en "forvokst" smågrup
pe - som har bevart sitt smågruppe-preg til tross for sin 
relativt store medlemsmasse, sitt faste apparat og forlags
virksomhet som etterhvert utgjør den materielle basis for 
dets ledende personer. Alle - unntatt KA - befinner seg i 
det store og hele utenfor arbeiderklassen. Med større eller 
mindre rett har de alle marxistiske pretensjoner. Men deres 
innvirkning på arbeiderklassens politiske utviklingsretning 
er minimal.

Arbeiderklassens politiske handlekraft og selvbevissthet 
(klassebevissthet) utvikles gjennom mange nivåer og følger
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ingen på forhånd opptrukket linje. Det er klassens konkrete 
og mangfoldige erfaringsbakgrunn som bestemmer dens utvik
lingsretning som helhet. Det er erfaringene fra det nære 
livsmiljøet sammen med erfaringene fra arbeidsplassene og 
fra stridighetene og kampene mellom arbeiderbevegelsens 
ulike politiske organisasjoner og fløyer. Det er først gjen
nom dette siste nivået at marxismen når fram til klassen som 
"ledetråd” for handling. Den umiddelbare, ikke nødvendigvis 
revolusjonære, men visselig solidaritets skap ende klassefølel
sej som var tilstede i større grad før 2. verdenskrig, er i 
dag svakt utviklet. Når DNA klager over splittelsen i arbei
derbevegelsen, er dette bare et organisatorisk uttrykk for at 
klassens erfaringsgrunnlag for å betrakte seg selv som klasse 
i dag er mer utilstrekkelig enn tidligere. Trygve Bratteli 
har sikkert rett i at i vanskelige sosiale situasjoner vil 
arbeiderklassen nok erfare det sosialt forned- 
rigende i ikke å ha enhet i arbeiderbevegelsen. (Arbeider
bladet 7.6.1974.) Selv om det er høyst usikkert om det blir 
DNA som klarer å føre klassen sammen politisk igjen, så synes 
den tenksomme Bratteli å ha forstått at så lenge klassen ikke 
oppfatter seg selv som klasse3 som en omfattende politisk 
aksjonsenhet, så vil den heller ikke oppfatte noen del av 
arbeiderbevegelsen som sitt politiske lederskap (- langt 
mindre som sin "organiserte/ revolusjonære fortropp", samme 
hva AKP(m-l) måtte mene). Klassens politiske selvforståelse 
er alltid innvendig forbundet med arbeiderbevegelsens organi
sasjoner, Disse er nødvendige i klassens politiske utvik
ling - samtidig som dens egen revolusjonerende utvikling er 
en nødvendig forutsetning for at noen av arbeiderbevegelsens 
politiske organisasjoner skal kunne utvikle seg til å bli 
klassens "avantgarde".

Selv om vi prinsipielt (den leninistiske partiteorien) tar 
avstand fra et løst masseparti av den type som bl.a. Maur- 
seth har gått inn for, så må vi nettopp ut fra en leninis
tisk synsvinkel erkjenne at i den aktuelle situasjonen i 
arbeiderbevegelsen er det bare et "masseparti" som overhodet 
vil være mulig som organisatorisk og politisk motkraft til 
DNA. Bare et slikt masseparti - med en oppriktig vilje til 
å legge marxismen til grunn - skaper på lang sikt realist
iske muligheter for en videre utvikling i retning av et mar
xistisk klassekampparti. Intet ville være mer uleninistisk 
enn å "kreve" som en betingelse - at det leninistiske partiet 
skulle umiddelbart realiseres i praksis gjennom en enkel 
"partibygging". Det er dette de selvproklamerte "partibygg- 
erne" alltid hevder. Derfor forveksler de også - i likhet
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med Maurseth - den leninistiske partimodellen med Lenins 
partiteori. Den organisatoriske partimodellen var i høy 
grad betinget av det kulturelle og politiske nivået i den 
russiske arbeiderklassen - og dessuten "tilpasset" det bor- 
gerlig-tsaristiske klasseherredømmets maktorganer og for- 
følgingspraksis for å skaffe seg manøvreringsdyktighet.
Fordi det kulturelle nivået (analfabetismen) var lavere enn 
det politiske i den russiske arbeiderklassen - mens det 
altså forholder seg omvendt i den norske - krevde det en be
stemt taktikk i'oppbyggingen av det marxistiske klassekamp- 
partiet. Det måtte bygges opp som et lite parti, som klass
ens "generalstab", for det var bare et uhyre lite mindretall 
som hadde de kulturelle forutsetningene for å tilegne seg 
marxismen. Men samtidig beveget "generalstaben" seg i mass
ene som fisken i vannet. Dette var den eneste mulige tak
tikk for å forene marxismen med massene gjennom handling - 
som var en forutsetning for den politiske og sosiale revolu
sjon.

Følgende prinsipielle målsetting med den politiske organise
ringen må i Norge som i Russland, i Kina osv., være den 
samme: forene den vitenskapelige sosialismen med arbeider
klassens egne kamperfaringer. Dette kan bare skje gjennom 
partiorganisering. For at denne forening skal bli en reali
tet, må vi ta det praktiske utgangspunkt i det aktuelle kamp- 
nivå. For å ta vare på den leninistiske partiteorien i den 
politiske praksis i dag må vi oppgi den leninistiske "parti
modellen". Bare den gradvise sammensmeltingen av marxismen 
med arbeiderklassens kamperfaringer vil "konstituere" klass
ens avantgarde. Bare gjennom denne sammensmeltingsprosessen 
kan grunnlaget for en demokratisk sentralisme, tilpasset de 
særegne forutsetningene, vokse fram. En demokratisk sentra
lisme i et parti uten tillit i massene, uten marxismen som 
dets "levende sjel", uten klassebevisste medlemmer - er en 
parodi, og en direkte latterliggjøring av partiteorien. I 
hvilken grad en slik utviklingsprosess vil omfatte hele SV 
og deler av andre eksisterende politiske grupperinger, er et 
åpent spørsmål som bare utviklingens gang selv kan gi svar 
på. I dette perspektivet må smågruppenes rolle vurderes.
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7. KUL om SV og "den fascistiske faren".

En organisasjon som Kommunistisk Arbeiderforbund (KA) - tid
ligere Marxist-leninistisk Front i NKP - har sosial basis i 
arbeiderklassen, men vinner ingen politisk gjenklang der - av 
lett forståelige grunner. Det forhold at KA er en liten 
gruppe er selvsagt intet argument mot dens berettigelse og 
framtidsutsikter. Dens muligheter innsnevres først og fremst 
av at KAts politiske forståelse representerer en ideologisk 
fastfrysning i den stalinistiske puberteten. KATs ideologis
ke tilknytning til Kominterns "3. periode" (et mekanisk opp
stilt "klasse mot klasse") er dels betinget av at organisa
sjonens kjerne også representerer en historisk kontinuitet 
fra Kominterntiden - til forskjell fra AKP(m-l) som har hengt 
seg på Kominterntradisjonen post festum.

Dette hardnakkede ideologiske standpunkt - en forkjært form 
for prinsippfasthet - har små utviklingsmuligheter til å 
bringe KA på høyden med den sosio-økonomiske og politiske 
virkeligheten. Det appellerer ikke til arbeidernes politiske 
virkelighetssans og nøkternhet. Fordi den ikke kan knytte 
seg til massenes egne erfaringer, vil venstre-stalinismen ved 
en skjerpet klassekamp-situasjon i Europa falle utenfor de 
reelle politiske og sosiale utviklingstendensene. Da har 
høyre-opportunismen bedre "framtidsutsikter". Med sine vel
utviklede følehorn for de ideologiske "stemninger" som er ute 
og går - særlig i mellomlagene, mellom studentene etc. - vil 
den alltid kunne "peile seg inn" i den ideologiske konjunktu
ren disse sjiktene bærer oppe og slik holde det flytende en 
tid.

Kommunistisk Universitetslag i Oslo (KUL) har valgt å alli
ere seg med KA, - dette ut fra den allmenne nødvendigheten av 
på litt lenger sikt å ha en tilknytning til arbeiderbevegel
sen. Som intellektuelle har de imidlertid falt for tilbøye
ligheten til å avvise SV på rent ideologiske premisser: SV 
er reformistisk, - enkelt og greit.

Selv på det allment-ideologiske nivå er KULTs argumentasjon 
tvilsom. I skriftet "Stortingsvalget, Sosialistisk Valgfor
bund og den korporative stat" (Oslo 1973) tenkes overgangen 
fra en venstre-sosialdemokratisk politikk til en korporativ- 
istisk legalisme ("hvit fascisme") som en rent lineær over
gang. "SV kan ikke annet enn å bidra til å lamme arbeider
bevegelsens kampkraft." (s. 13, uth. her.)
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Dette ville imidlertid bare vært tilfelle dersom det faktisk 
fantes andre deler av den totale arbeiderbevegelsen i Norge 
som i dag eller i overskuelig framtid representerte en større, 
mer reell kampkraft enn SV. "Arbeiderbevegelsens kampkraft" 
blir hos KUL følgelig en rent abstrakt forestilling - uten 
referanse til den empiriske virkeligheten. Videre: "For i 
dag vil legalisme uvegerlig være det samme som korporati
visme", (samme sted, uth. her). Korporativisme settes igjen 
likt fascisme (s. 7).

Selv om KUL har rett i at SV fungerer tilnærmet 100% legalis- 
tisk innenfor rammen av den borgerlig-demokratiske konstitu
sjonen, så er det feil å tro at dette "uvegerlig" er det 
samme som korporativisme, som igjen "uvegerlig" blir til 
fascisme, først "hvit", senere med gode muligheter for å bli 
"brun" (jfr. Gnisten 1/74, s. 2). Korporativisme tenkes av 
KUL i den umiddelbare forlengelse av legalisme. Dersom det 
hele var så enkelt, ville enhver fagforeningspraksis på et 
legalt grunnlag egentlig være en "illusjon" - uten reelle 
siktemål.

Den andre feilen er likhetstegnet mellom korporativisme gene
relt og fascisme spesielt. Denne sammenblandingen gjør det 
bl.a. umulig å forstå forskjellen mellom en reformistisk kor
porativisme (med f.eks. en sosialdemokratisk ideologi) som 
forutsetter fagbevegelsens stilletiende samtykke (også på 
grunnplanet) til samarbeidet med kapitalistklassen og staten,
- og en fascistisk korporativisering som påtvinges arbeider
klassen ved at dens egne organisasjoner forbys og den borger
lige legalismen settes ut av kraft.

Selv om den sosialdemokratiske reformismen forutsetter arbei
derklassens politisk-ideologiske passivitet innenfor en lega- 
listisk ramme, er det feil å hevde at en legalistisk fagfore- 
ningspraksis "uvegerlig" vil føre til korporativisme og fas
cisme. I kraft av at fagbevegelsens primære oppgave er å ut
kjempe motsetningene mellom arbeid og kapital på det økonomis
ke nivået, sikre arbeiderklassens økonomiske stilling under 
kapitalismen, så må fagbevegelsen som en "stabil” organise
ring av klassen på dette nivået, nødvendigvis finne fram til 
en funksjonsmåte innenfor rammen av det borgerlige klasse- 
herredømmets demokratiske form, så lenge denne formen er domi
nerende. Dens dominans er nemlig et uttrykk for bestemte 
klassekampkonjunkturer som setter politiske og ideologiske 
grenser for hva som er mulig å gjøre og drive gjennom med 
utenforlegalistiske kampformer, som setter grenser for i
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hvilken grad slike kampformer faktisk er mulige. Også fag
bevegelsens prinsipielle begrensning som arbeiderklassens 
organisasjon ligger i dette forhold. Hen dette er ikke noe 
argument for å forkaste legalistisk fagforeningspraksis. 
Derimot vil det vise seg nødvendig å opprette "illegale" 
kamporganer utenfor den legale fagbevegelsen og som trer i 
funksjon når de legalistiske rammene må sprenges. Det er 
ikke her tale om noen uløselig motsetning mellom en legalis
tisk og en "illegal" faglig kamp (uavhengige streike- og 
støttekomiteer o.l.), men om et fleksibelt samvirke hvor 
nødvendigheten av den siste må erkjennes av arbeiderklassen 
gjennom erfaringene med den legalistiske kampens begrensnin- 
ger i konkrete situasjoner.

Endelig synes KUL å hevde åt de korporative organene (av 
reformistisk type) står i den umiddelbare forlengelsen av de 
statlige, at de egentlig er statlige organer: "LO-apparatet 
er i dag et ledd i statsbygningen....Om så ikke hadde vært 
tilfelle, hadde det vært meningsløst å snakke om en korpora~ 
tiv statsdannelse. En slik stat forutsetter per definisjon 
(NB: per definisjonj ) at kollektive Masseorganisasjoner inn
går som elementer i statsapparatet...." (s. 11. vår paren
tes) .

Poenget med de korporative organene under normale borgerlig- 
demokratiske betingelser, uten en borgerlig unntaksstat 
(fascisme etc.) av ett eller annet slag, er at de fungerer 
relativt selvstendig i forhold til9den utøvende statsmakten, 
at klassesamarbeidet skjer gjennom en viss gjensidig over
enskomst mellom f.eks. LO, NAF og regjeringen. Uten denne 
særegne mellomstilling, ville de korporative organene som 
er utgått fra arbeiderbevegelsen, overhodet ikke "oppfylle" 
sin funksjon i det "moderne" borgerlige samfunn. Det er 
også verdt å merke seg at denne type organer fungerer rela
tivt selvstendig i forhold til fagbevegelsens grunnplan for- 
såvidt som dette grunnplanets passivitet garanterer L0- 
apparatets "fullmakter" på vegne av det.

KUL ser det de kaller en "uavvendelig dialektikk i SVTs 
plattform" fra valget 1973:
"Alt snakk om den korporative stat, alt snakk om tiltakende 
fascisering av samfunnet blir bare radikalt frasemakeri om 
en ikke samtidig innser at L(9-apparatet er uløselig knyttet 
til staten. Det er i praksis det svarteste hykleri å skrike 
opp om den fascistiske fare og samtidig gå inn for å gjøre 
LO til arbeidernes "kamporganisasjon" e.l.. Enda verre:
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slikt kan desto lettere føre til at LQ vivkelig bliv en 
effektiv kamporganisasjon ^ for kapitalistene. For LO har 
nå ingen ccnnen mulig utviklingsretning^ like lite som staten 
har det.,! (s, 12, siste uth. her,)
Velvillig tolket har KUL rett i at parolen om å "gjenreise 
LO som en kamporganisasjon" ikke kan gjelde hele LO, for 
dette vil bare bli mulig dersom høyrefløyen, representert ved 
det sentrale LQ-apparatet forsvinner, og dersom LO gjennom
går en "strukturendring" i forholdet mellom lederskap og 
grunnplan. Det er ikke tilstrekkelig bare å kvitte seg med 
LO-toppen, og putte nye folk inn i dén gamle strukturen.
Hvis dette ikke gjøres klart, vil "LO-toppen" bli en mystifi
kasjon som bare tilslører de reelle problemene i fagbevegel
sen, Det må reises en politisk opposisjon i fagbevegelsen. 
Den spirende begynnelsen til dette ser vi i de kollektive ut- 
meldelsene fra DNA, som nettopp SV er den viktigste politi
ske drivkraft bak. Dette er også en forutsetning for å bryte 
opp korporative bånd til statsapparatet.

I dagens situasjon er det ingen annen politisk organisasjon 
enn SV som kan reise en politisk kamp på bred basis i fag
bevegelsen mot statens forslag om et fast råd for pris- og 
inntektspolitikk (jfr. Skånland-utvalget) med store korpora- 
tiviserte fullmakter. Denne saken vil kunne bli utgangs
punktet for en mer omfattende, prinsipiell opposisjon mot 
den sosialdemokratiske reformismens bruk av fagbevegelsen i 
det hele tatt. Å stemple en opposisjon mot korporativise- 
ringen som "det svarteste hykleri" - fordi om den kommer fra 
en gruppering som ikke har et klart teoretisk og prinsipielt 
fagpolitisk grunnsyn - tjener selvsagt bare til å isolere 
den som hevder det. En slik påstand sier rett ut at det her 
dreier seg om et bevisst dobbeltspill fra SVfs side. Hva 
med alle de fagorganiserte arbeiderne som både hevder fag
bevegelsens selvstendighet (jfr. kravet om forbundsvise opp
gjør f fri forhandlingsrett, hevder streikeretten osv.), og 
som samtidig aksepterer at de må vise et visst "samfunnsøko
nomisk" ansvar til gjengjeld? Driver også disse "det svar
teste hykleri"?
Alle historiske erfaringer med fascistiske maktovertakelser 
i land hvor det samtidig eksisterte store reformistiske ar
beiderpartier, viser at noe av det første fascistene gjør for 
å holde makten er å forsøke å ødelegge disse partiene, ikke 
bare forby dem, slik tilfellet kan være med parlamentarisk 
innstilte borger/småborgerpartier. Hvorfor? Fordi de refor-
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mistiske partiene med den brede basisen i arbeiderklassen 
blir en viktigere forsvarer av den parlamentariske statsfor
men ~ en statsform fascistene må skyve tilside for selv å 
komme til makten. Dette forsvaret for parlamentarismen er 
betinget av at reformismen (sosialdemokratiet) i sitt vesen 
er en innenforparlamentarisk politisk ideologi og praksis.
Den er reformismens "konstitusjonelle basis", dens medium. 
Innenfor en samfunnsformasjon er det i lengden ikke plass 
for både et fascistisk og et reformistisk masseparti - så 
lenge den politiske statsformen er den samme. De forutsetter 
hver for seg to forskjellige former for borgerlig statsmakt, 
en demokratisk og en totalitær form. Ved å ødelegge de re~ 
formistiske massepartiene søker fascismen å oppnå to ting:
Så lenge arbeiderklassen i det alt vesentlige er organisert 
politisk gjennom slike partier, blir klassen ødelagt som 
politisk klasse ved at disse partiene ødelegges, (og den ikke 
makter å skape revolusjonære alternative partier som kan 
arbeide politisk i illegalitet). For det andre reduseres mu-' 
lighetene for at en borgerlig-demokratisk statsform skal re- 
konstitueres for raskt. Når det så viser seg at parlamenta
rismen ikke fungerer - som et resultat av økende indre mot
setninger i borgerskapet, i småborgerskapet og i forholdet 
til arbeiderklassen - blir borgerskapet som herskende klasse 
selv avhengig av at arbeiderklassen ødelegges politisk og 
dermed parlamentarismen, som ikke lenger er egnet til å for
midle politisk interessene til de dominerende fraksjonene i 
borgerskapet. Da blir den fascistiske bevegelsen, med sin 
sosiale hovedbasis i småborgerskapene, god å støtte seg til.

Ganske visst har sosialdemokrater (og ikke minst kommunist
ene) gjort store taktiske og strategiske feil i antifascis- 
tiske kamper i Europa. Vi kan trygt hevde at de i kraft av 
disse feilene på sett og vis er "medansvarlige" for fascis
mens seire. Noe helt annet er å. forklare fascismens fram
vekst via den reformistiske arbeiderbevegelsens feil, eller 
som KUL gjør, å gi en vesensbestemmelse av fascismen og 
venstresosialdemokratiet som gjør disse politiske retningene 
til to alen av samme stykke. KULTs argumentasjon for den 
"fascistiske faren" som er forbundet med SV virker kunstig.
Vi får inntrykk av at det er et konstruert forsøk på å bort
forklare SV som det eneste politisk-organisatoriske alterna
tivet for marxister i Norge i dag.
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8. Smågruppenes forhold til den "vanskelige arbeiderklas
sen",

KUL og KA overser den ideologiske realitet på grunnplanet i 
fagbevegelsen. Selv om det eksisterer en opposisjon mot 
"LO-toppen", så er den fremdeles i det alt vesentlige spon
tan. Den uttrykker ingen artikulert politikk, den er ikke 
tilstrekkelig organisert. Derfor får "LO-toppen" fortsette 
sin politikk. Den ideologiske realiteten er tvetydig. Av~ 
stemningen over tariffoppgjøret i Jern og Metall viser dette. 
Flertallet skyldtes vesentlig regjeringens "inngrep" med 
Kleppes "pakke". Denne pakken ble i realiteten et ledd i 
voteringstemaet - selv om det strengt tatt bare var forhand
lingsresultatet som det skulle voteres over. Dermed aksep
terte flertallet i praksis statens inngrep. Det neste skrit
tet er "bare" at denne prosedyre blir formalisert - det vil 
si: rådet for pris- og inntektspolitikk blir en realitet.
Men først når dette neste skrittet tas, vil det være mulig å 
komme til en større avklaring på grunnplanet. De fagorgani
serte vil da møte et utspill som de må forholde seg politisk 
til. 4) Den•sosialdemokratiske ideologien om "samfunns
ansvaret" er legitimasjonsgrunnlagét som LO-apparatets prak
sis flyter på.

I sine politiske overveielser gjør ikke KUL og KA regnskap 
for tingenes faktiske tilstand i fagbevegelsen og arbeider
klassen. Derfor må den politiske taktikken utledes av de 
allmenne sannhetene om arbeiderklassens stilling under kapi
talismen. De antagonistiske klassene framstår som tilnærmet 
entydige størrelser.

Når høykonjunkturen er en realitet - som i Norge det siste 
året - og grunnlaget for en skjerpet lønnskamp er bedre enn 
på lang tid, blir KUL/KA nødt til å forklare fraværet av 
denne lønnskampen på det nivået alle revolusjonære helst vil
le sett den, ved å hevde at arbeiderne blir ført bak lyset 
av sosialdemokratiske fagforeningsledere "av typen Kalheim, 
og tilliggende herligheter" (Gnisten - det norske Iskra - 
nr. 1/84). For KUL og KA er det utenkelig at "faglige til
litsmenn av typen Kjell Fiskerud" (Gnisten 1/74) kan ha ideo
logisk støtte på gulvet. KUL har iakttatt at det har fore
gått en viss venstredreining i forhold til DNA, men: "Det 
er svært viktig å forstå at denne venstredreiningen ikke på 
noen måte skyldtes SV eller noen av deltakerne i SV."
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"Tillitsmenn ay typen Kjell Fiskerud" (osv.) driver altså 
et uvirkelig spill som "ikke på noen måte" har positive virk- 
ninger i retning venstre!

Det skal ikke bestrides at oppbruddet befinner seg i all 
hovedsak på et reformistisk nivå. Men reformismen skyldes 
ikke SV - slik KUL/KA hevder. SV er i det alt vesentlige 
selv et resultat av de samme grunnleggende forhold .som har 
forårsaket venstredreiningen. SVTs rolle har vært "kataly- 
satorens" - det nødvendige organisatoriske mønster for drei
ningen på dens aktuelle nivå. Derfor kan SV som helhet bare 
reflektere det faktiske nivået i arbeiderklassens mast poli
tisk aktive deler til venstre for DNA. Men å benekte at 
dette i neste omgang kan ha en viss påskyndende effekt "ned" 
i klassen igjen - må være helt å. underslå dialektikken mel
lom politisk bevegelse og dens organisatoriske former. I 
denne sammenhengen blir nettopp "typen Fiskerud" og andre 
viktige og uunnværlige for det som skjer. Å tilskrive SV en 
historisk oppbremsende funksjon på sitt nåværende utviklings- 
stadium, (Gniéten 1/74) er dessuten å overvurdere SV!s styr
ke. Er det KA som har vært den organisatoriske forutsetnin
gen for den bevegelse til venstre som KUL' innrømmer er til 
stede i klassen? Eller mener KUL at en slik bevegelse er 
mulig uten politisk organisering i det hele tatt?

Det er i dag fullstendig feilaktig å anklage noen som helst 
organisasjon - det være seg SV eller AKP(m-l) - for at de 
fåtallige kampbevegelser som fins i arbeiderklassen ikke har 
den målsetting og ikke dreier seg om slike aksjoner som de 
revolusjonære helst skulle sett. (Derimot ville en slik kri
tikk være riktig mot f.eks. AKP(m-l) for dets praksis og 
politikk på universitetene og i Kvinnefronten.) En slik kri
tikk av SV blir først aktuell i det øyeblikk SV har bygd opp 
en effektiv organisasjon på arbeidsplassene og gjennom arbei
dernes tillit er i stand til å lede dem. Hvis det da viser 
seg at SV hemmer de faktiske subjektive og objektive utvik
lingsmuligheter som er tilstede i klassen, er det riktig å 
rette en slik anklage mot SV som organisasjon. Men med sitt 
"representative" forhold til det som rører seg på venstre
siden i fagbevegelsen vil en slik anklage i dag indirekte 
være en anklage overfor arbeiderklassen for at den ikke opp
fører seg slik den "egentlig" burde gjøre. Derfor vil KUL 
og KA vanskelig kunne bli tatt helt alvorlig i arbeiderklas
sen.
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KULts egentlige forklaring på at den økte misnøyen ikke har 
ført til skjerpet, revolusjonær klassekamp lyder helt logisk 
slik;
MVi kan bare beklage at det i Norge i denne tida ikke fantes 
et kommunistisk alternativ som kunne fange opp den økende 
misnøyen, Å påstå - slik visse opportunistiske grupperinger 
gjør (KUL tenker her på KAG/B, se nDen politiske situasjonen 
...") - at SV har spilt rollen som påskynder i bevegelsen 
til venstre som fant sted, er å snu tingene fullstendig på 
hodet. Bevegelsen i arbeiderklassen kunne gjerne med en 
kommunistisk ledelse ført ut over venstresosialdemokratiet." 
(Gnisten 1/74.)
Historiens bedrøvelige utviklingsgang forklares altså gjen
nom fraværet av Det kommunistiske partiet! Fordi SV ikke er 
kommunistisk - hvilken skarp iakttagelse! - så har "SVfs 
hovedfunksjon altså hittil vært å fange opp en arbeiderklasse 
i bevegelse, og å hindre en videre radikalisering....For å 
kunne klare dette har Kalheim & co. gjentatte ganger måttet 
tre inn på scenen i røde frakker”.

Dette er den samme form for "kritikk" som AKP(m-l) framførte 
mot Kalheim på møtet i Det norske studentersamfund, Oslo, 
27.4.1974 - der han av AKP(m-l)Ts talere ble utropt til 
"klasseforræder" til stor fornøyelse for en hysterisk forsam
ling av studenter med sitt eget private klassestandpunkt i 
orden. At feilene som SVTs faglige utvalg gjorde i forbin
delse med lønnsoppgjøret og 1.maifeiringen i Oslo skyldes en 
ærlig usikkerhet som reflekterer det aktuelle kampnivået 
og all uklarheten i arbeiderklassen, er utenkelig for både 
KUL og AKP(m-l).

I likhet med AKP(m-l) vil KUL og KA bare høyst motvillig 
kunne akseptere at arbeiderklassen kan gjøre politisk fram
gang - uten at disse organisasjonene behøver å gjøre det.
Den underliggende premiss for. disse grupperingenes politiske 
selvforståelse er at det som styrker klassens stilling all
tid er sammenfallende med det som styrker deres egen. Denne 
tvilsomme identifikasjonen av organisasjonenes framgang med 
klassens uttrykker en kunstig politisk selvforståelse - uten 
dekning i arbeiderklassen. Fra en litt mer edruelig posi
sjon må vi innrømme at det er fullt ut mulig for arbeiderne 
å styrke sine klassemessige posisjoner uten at dette nødven
digvis faller sammen med styrking av organisasjoner med kom
munistiske siktemål. Snarere er den sekteriske holdning som
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de partipolitiske selvbyggerlagene oppviser i sitt forhold 
til den politiske virkeligheten i slike situasjoner, noe som 
svekker kommunismens sak ytterligere.

Vi behøver ikke å gå langt tilbake i historien for å finne 
eksempler på at harde kamper gir arbeiderklassen en relativ 
framgang uten at de har styrket de kommunistiske organisa
sjonene. Det er ikke umulig at vi er på veg inn i en slik 
periode nå - betinget av bl.a. den dype mistro til all kommu
nisme som stalinismen har sørget for å inngyte arbeiderklassen 
med sitt lysende eksempel.

9. Den politiske virkelighet og den "vanskelige marxismen".

I KLL'sog KAfs bevissthet framstår den egentlige arbeiderklas
sen i sin mest rene, idealiserte form. De politiske motset
ningene i klassen, dens mer eller mindre utviklete sosial
demokratiske ideologi, virkningene av antikommunismen (bort-) 
forklares som mer eller mindre uvirkelige tilfeldigheter uten 
noe materielt grunnlag. De empiriske, upassende framtredel- 
sesformene som klassekampen antar blir betraktet som et 
bedragerisk skinn.

KULfs teoretiske berettigelse ligger på det abstrakte, all- 
men-teoretiske nivået. Men den marxistiske metoden består 
ikke bare i å skille."vesen" (produksjonsmåtens lovmessig- 
heter) fra dens "skinn" (Erscheinung, framtredelsesform) - 
men også å vise den nødvendige enheten og forbindelsen mel
lom dem.
I en kompleks kapitalistisk samfunnsformasjon, hvor den kapi
talistiske produksjonsmåten har antatt en ujevn utviklings- 
grad i de ulike bransjer ut fra bestemte historiske og 
naturgitte forhold, vil den ideologiske og politisk-organisa- 
toriske utvikling selv ha antatt en ujevn karakter. Da de 
politiske kampene, som utvikler kortsiktige og langvarige 
allianser, dels følger sin egen logikk ut fra de gitte styr
keforholdene mellom klasseorganisasjonene og ideologienes 
innhold og utbredelse, vil den ikke kunne være en enkel- av
bildning av produksjonsforholdene. Det subjektive, erfar- 
ingsmessige nivået frambringer selv ulike og ujevne forut
setninger for politisk kamp. Alt dette kompliseres ytter
ligere ved at det ved siden av antagonismen mellom arbeider
klasse og borgerskap eksisterer andre klasser og sosiale 
sjikt, delvis med grunnlag i andre produksjonsmåter (enkel
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vareproduksjon), dels med sitt materielle grunnlag i den 
offentlige sektor. Alle disse forholdene tilsammen virker 
på arbeiderklassen og alle andre klasser i deres objektive 
(materielle) og ideologisk-organisatoriske utvikling. Sam
funnsformasjonen skaper ingen ensartet arbeiderklasse, ver
ken i materiell eller i ideologisk forstand. De ulike kapi
taler og bransjer organiserer arbeiderne forskjellig ut fra 
de ulike forholdene i kapitalens organiske og tekniske sam
mensetning. Ulike akkord- og lønnssystemer, ulike former 
for konkurranse innenfor arbeiderklassen splitter og indivi
dualiserer den og skaper dermed et materielt grunnlag for en 
ideologi som tar de herskende forhold som gitt, som hemmer 
utviklingen av politisk solidaritet og klassebevissthet. - 
En politisk analyse som ikke prøver å gripe de empiriske 
framtredelsesformene, vil umulig kunne utarbeide en realis
tisk revolusjonær strategi og taktikk. Dette er mulig bare 
ut fra en forståelse av sammenhengen mellom produksjonsmå- 
ten(e)s mekanismer og de sosiale, ideologiske og politiske 
effektene. En politisk analyse som ikke prøver "å gjøre 
regnskap” for empirien, blir aldri mer enn en halvert materi
alisme. Den er et dårlig teoretisk utgangspunkt for politisk 
handling.

Også de marxistiske smågruppene må, dersom de vil gjøre noe 
i politikken, ta det praktiske utgangspunkt i den virkelige 
situasjonen som massene står i ved å gi en så fullstendig 
analyse av den konkrete situasjonen som det er mulig ut fra 
de gitte teoretiske og erfaringsmessige forutsetningene dis
se gruppene har til enhver tid. De ulike politiske bevegel
ser og oppbruddstendenser som måtte forekomme, må en så for
søke å kanalisere inn i riktige og politisk utviklende ret
ninger. Smågruppene kan bare bidra til dette dersom deres 
politiske realitetssans er tilstrekkelig teoretisk underbyg
get og samtidig oppviser evnen til å "lytte" til massenes 
egne erfaringer - samme hvor utilstrekkelige disse måtte 
være. Men dette forutsetter at de får tilgang til disse er
faringene gjennom en felles politisk praksis med deler av 
massene. Å "beklage seg over" at det ikke fins noe kommunis
tisk parti som kan "fange opp" disse bevegelser og oppbrudds
tendenser - når arbeiderbevegelsens teoretiske og erfarings- 
messige forutsetninger for et slikt parti faktisk mangler - 
er like meningsløst som at AKP(m-l) utroper seg selv til 
den norske arbeiderklassens organiserte, revolusjonære for
tropp. Begge deler appellerer like lite til arbeidernes 
virkelighetssans, og virker mot sin hensikt^ ... i den grad
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dette politiske skrålet når fram til arbeidernes ører i det 
hele tatt.

Gjennom EEOkampen ble også SUF/MLG nødt til å erkjenne nød
vendigheten av å ta utgangspunkt i massenes faktiske nivå.
Men sekterismen måtte slå over i åpen opportunisme. I EEC- 
kampens sluttfase lå m-l-bevegelsens linje til høyre selv 
for Folkebevegelsens. Ved å reservere sosialismen for parti
et må ethvert forsøk på å organisere massene utenfor partiet 
på et sosialistisk kampgrunnlag betraktes "a priori" som et 
"venstreavvik" i seg selv, som bare skremmer folk bort.

Tilfellet AKP(m-l) er en god illustrasjon på hva som skjer 
når innføringen i marxismens ABC mister forbindelsen med det 
utholdende og fordypende teoretiske arbeidet som i motset
ning til den "primære innføring i kunnskapene og den selv
stendige tenkning" (Lenin) bare vil være tilgjengelig for et 
lite mindretall - selv i partiet. (Se Lenin: Om å blande 
sammen politikk og pedagogikk, i Coll. Works, bnd. 8, Moskva 
1962.) I den grad det noen gang har vært tilstede en for
bindelse mellom disse to leddene i den totale teoretiske 
lære- og forskningsprosess i en politisk organisasjon som 
AKP(m-l), så ble denne effektivt kuttet over i løpet av EEC- 
kampen: studier, tillæring av^nytt utdypende teoretisk stoff, 
forsøkene på å orientere seg breiest mulig i samtidens poli
tiske litteratur - også borgerlig - ble sett på med inngrodd 
mistenksomhet, med den konsekvens at m-l-bevegelsens eget 
ABC-kurs degenererte til misforståtte populariseringer som 
bare utvanner marxismen. Studenter*s i bevegelsen - som like
vel arbeider med teoretisk stoff - skulle være forsiktige 
med å benytte studietiden til å drive fram det teoretiske 
arbeidet ut over ABC-stadiet: "FOR MANGE STUDENTER HAR DEN 
PROGRESSIVE DRIVKRAFTA BLITT AVSPORA AV LESNING AV BØKER,
OFTE AV BORGERLIG KARAKTER." (Utkast til beretning for den 
marxist-leninistiske bevegelsen på de høyere lærestedene, 
januar 1974, framlagt på NKST stiftelseskongress, s. 52.)

Politisk har dette ført til at AKP(m-l) er blitt et rent 
administrasjonsapparat for en rekke mer eller mindre oppkon
struerte massekamper. (Jfr. alle "frontene" og "aksjonskomi
teene" som florerer i AKPfs umiddelbare miljøomgivelser. SV 
oppviser her en langt mer nøktern og realistisk holdning.)

AKP(m-l) er på teoriens område det adekvate motstykket til 
KUL. AKP(m-l)fs flate empirisme - noe både KAG/B og KUL har 
kritisert "fortroppen" for fra første stund - motsvares av
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KULfs begrensning til det rent allmenne nivået. Men siden 
KULfs utgangspunkt på dette niyået er så mye mer solid enn 
hva det noen gang har vært i AKP(m-l), kommer ikke KUL til å 
henfalle til empirismen fordi om de vil få vansker med å for
midle sine synsmåter i den politiske bevegelse som fins uten
for Blindern. På grunn av den anti-teoretiske holdningen 
som har bredd seg mellom studentene, dels ved hjelp av at 
AKP(m-l) har fyrt opp under dette, dels på grunn av studen
tenes allmenne lengsel etter "praktiske, konkrete resulta
ter", - en lengsel betinget av deres isolasjon fra det "vir
kelige liv" - vil KULfs måte å aksentuere teoriens- betydning 
på likevel kunne ha sin berettigelse en stund framover. KUL 
må da vurderes i det "totale" bilde og ikke på KUL?s egne 
premisser. Men i lengden ville KULTs rent teoretiske inn
sats kommet bedre til sin rett om de politiske pretensjonene 
til denne gruppen ble dempet noe ned.

KULfs "rene" måte å tenke de aktuelle politiske skillelinjene 
på fører til at de trekker opp slike skillelinjer hvor de 
ikke fins. Politiske aksjoner som f,eks. SV har vært med i 
blir dirigert av "småborgerlige og borgerlige(I!) interesser 
som SV uttrykker" (Gnisten 1/74). På den andre side har de 
et tilsvarende behov for å idealisere de kampbevegelser i 
arbeiderklassen som de selv støtter, mens skillet ikke på 
noen måte er så klart i virkeligheten.

Dette var f.eks. tilfelle med Holmenkollstreiken der KUL 
spilte en aktiv og viktig rolle i støtte-arbeidet på univer
sitetet i Oslo, noe de senere ikke stakk under en stol. De 
vil gjerne se på denne streiken som en selvstendig bevegelse 
i arbeiderklassen, uavhengig av de bestående reformistiske 
og sosialdemokratiske organisasjonene. De ser likeledes et 
meget høyt bevissthetsnivå i denne streiken, der arbeiderne 
har fungert som en fortropp for "hele arbeiderklassen".
(Se ekstranr. av Gnisten: "Kommunistene i ledelsen".) 5)

KUL/KAfs bilde av de "sjølstendige" arbeiderkampene får ikke 
med at disse kampene er avhengig av det aktuelle kraftforhol- 
det mellom organisasjonene innenfor arbeiderbevegelsen - DNA 
medregnet. KUL/KA vil helst se at disse kampene oppstår som 
"troll av eske" utenfor arbeidernes organisatoriske og poli
tiske virkelighet. Deres idealbilde av de selvstendige kam
pene underslår de konkrete vanskene, det politiske og psyko
logiske presset virkeligheten utsetter arbeiderne for. - Det 
dreier seg om konkrete vansker som må overvinnes ved enhver 
"ulovlig" streik dersom den.skal vinne fram, KUL/KA oppvi
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ser her den samme "ayyisende" holdning til arbeidernes kon
krete problemer i streikesituasjoner som Kfml(r) er kjent 
for å oppvise i Sverige. Resultatet kjenner vi; Kfml(r) er 
i ferd med å bli isolert og forlatt av sine tidligere nærme
ste på arbeidsplassene. Denne utviklingen har så forplantet 
seg inn i organisasjonen i form av en klassisk kamp mellom 
"høyre-opportunistene" - som nå vil ro seg inn - og 
"venstre-opportunistene".

KUL og KA kan vanskelig tenke seg at» et kommunistisk parti 
kan (og må) utvikle seg gjennom kampen mellom de eksisterende 
organisasjonene i arbeiderbevegelsen. Det er i denne kampen 
at de ideologiske og politiske brytningene finner sted og som 
de enkelte arbeiderne tar stilling til. Selv om AKP(m-l) har 
slått fast at både KAG/B, KUL og KA er "reaksjonære", (Røde 
Fane nr. 2/74) og "fiender og marxismen-leninismen", så må 
ikke dette avskjære ethvert forsøk fra vår side på å få i 
stand en fruktbar ideologisk kamp med AKP(m-l), dersom det - 
rent unntaksvis - faktisk skulle vise seg å være mulig. Og 
bare dersom smågruppene er i stand til å'oppvise en realis
tisk holdning til SV, vil de kunne ha håp om å nå fram med 
noen av sine synspunkter ut over miljøene på universitetene 
o.l.. - Idealet for KUL/KA er i stedet at det skal utvikles 
et kommunistisk parti gjennom at nye, .ubeskrevne arbeiderlag 
slutter opp om KA, uavhengig av kampen mot sosialdemokratiet, 
mot stalinismen osv..

Med sin idealiserte oppfatning av hva som foregår, eller 
burde foregå, måtte derfor KUL oppfatte KAG/Bfs støtte til 
SV ved valget 1973 og at vi avstår fra å fungere som en selv
stendig politisk kraft til venstre for SV og AKP, som "oppor
tunisme". (Gnisten 1/74.) På akkurat samme måte anklager 
AKP(m-l) KAG/B for "opportunisme" fordi vi heller ikke støt
tet deres linje ved valget! Men her er det primært den syke
lige organisasjonssjåvinismen, ikke den abstrakte politiske 
idealismen, som er drivkraften bak moraliseringen. Til for
skjell fra både KUL og AKP(m-l) har KAG/B fra første stund 
innsett at dets rolle aldri vil være å spille 1. fiolin i 
klassekampen. - For at motsetningene skal være krystallklare, 
finner KUL det nødvendig å gjøre følgende presisering av sin 
aktuelle politiske rolle:.

"KULrS ROLLE
Med dette streikestøttearbeidet har KUL for første gang stått 
i ledelsen for en politisk aksjon på universitetet. Dette 
trass i en realtivt svak kvantitativ styrke. KULTs ledende 
rolle skyldes derfor utelukkende kommunistenes overlegenhet
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i politisk nivå og enhetlighet i forholdet til AKP/RU og
(Gnistens ekstranr./74. "Kommunistene i ledelsen.")

KUL?s kunstige identitet, politiske selvforståelse, er ikke 
her vesensforskjellig fra AKP(m-l)Ts fortroppskompleks, til 
tross for ulikheten i teoretiske standpunkter. At to organi
sasjoner med ulike teoretiske utgangspunkt kan oppvise en 
essensielt lik politisk selvforståelse, viser nettopp at 
grunnlaget for denne selvforståelsen her ikke er teorien, 
men de felles "småborgerligen miljøene, isolert fra arbeider
klassen, som "spontant" slår ut i deres bevissthet, samtidig 
som de på en abstrakt måte identifiserer seg politisk med 
arbeiderklassen, m.a.o.: Deres politiske selvforståelse er 
ikke teoretisk formidlet. I AKP(m-l) slår denne selvforstå
elsen ut i åpen schizofreni. På den ene side heter det 
fornuftig at:
"Partiets ledende rolle oppnås sjølsagt aldri gjennom pro
klamasjoner, den må tilkjempes, skapes gjennom dets egen 
praksis. (Fra beretningen til AKP(m-l)Ts stiftelseskongress. 
Partiboka, s. 147.)
På den andre side heter det at:
"AKP(m-l) er den norske arbeiderklassens organiserte, revolu
sjonære fortropp." (Prinsipp-programmets §1, s. 12 i Parti
boka. )

Premissene er en ting. Konsekvensene tilsynelatende noe helt 
annet.

10. Avslutning.
Hovedoppgaven til de marxistiske smågruppene vil ligge på 
det teoretiske felt. De kan umulig betrakte seg som selv
stendige politiske krefter. Deres organisatoriske og poli
tiske tiltak må snarere være bestemt ut fra en konkret
vurdering av hvorledes deres målsetting: drive fram det teo
retiske arbeidet i arbeiderbevegelsen, best skal tas vare på 
for at den overordnede revolusjonære målsetting skal utvik
les, som arbeiderklassen, ikke smågruppene, er den historis
ke bærer av.

Feilene i den politiske forståelsen av den klassekampsitua- 
sjonen som mange av de marxistiske smågruppene har befunnet 
seg i over store deler av Europa, er umiddelbart av teoretisk
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karakter. Men disse teoretiske feilene har sitt materielle 
grunnlag i den sosiale, og dermed e?faringsmessige isolasjon 
fra arbeiderklassen som er felles for alle disse gruppering
ene, Isolasjonen fra klassens erfaringer og umiddelbare 
kampnivå fritar dem fra den utviklende "tvang" som presser 
de marxistiske- intellektuelle til å formidle teorien i en 
konkret, felles praksis med klassen. Følgelig vil det i 
teorien alltid foreligge en tendens til å neglisjere fram- 
tredelsesformenes og de "subjektive", ofte ulike erfaringe
nes betydning. Marxistenes teoretiske utilstrekkelighet har 
altså sitt grunnlag i den borgerlige arbeidsdeling som ad- 
skiller de marxistisk intellektuelle fra den klassen de til
streber politisk solidaritet med. Den isolerende arbeids
delingen framtvinger lett en halvert materialisme der det 
helt allmenne, abstrakte begrepet om arbeiderklassen forvek
sles med det konkrete begrepet som viser til den konkrete 
samfunnsformasjonen med sine sammensatte økonomiske, politi
ske og ideologiske "konjunkturer". Teoriens erfaringsmessige 
grunnlag og nedslagsfelt skrumper inn til et minimum. Mulig
hetene for korrektiv blir dårlige.

De materielle og sosiale forutsetningene for at slike små
grupper skal fungere som politisk selvstendige organisasjoner 
er generelt dårlige. Deres temporære berettigelse ligger i at 
de utgjør det minimum av kollektiv^som skal til for at de 
intellektuelle kan gjøre seg tilstrekkelige politiske erfar
inger etter først - i fellesskap - å ha stanget hodet mot 
veggen. En slik berettigelse er begrenset til situasjoner 
med fravær av politisk bevegelse og oppbruddstendens i arbei
derklassen. Ut over dette gjør de skade, fordi de isolert 
fra slike tendenser, må fungere sekterisk. De isolerer dess
uten for seg selv det teoretiske elementet som er nødvendig 
for bevegelsens utvikling. En for politisert selvforståelse 
ville på den andre side hemme dem i utviklingen av teorien 
og kaste dem ut i en panisk aksjonisme når de oppdager den 
allmenne nødvendigheten av politisk praksis. En kunstig 
politisk selvforståelse vil før eller senere desillusjonere 
dem og trur med å ødelegge det positive element dé ellers kan 
være.

I stedet bør de, ifølge sine forutsetninger, definere seg som 
"teorigrupper" uten store politiske pretensjoner. Som teori
grupper kan de da enten være tilsluttet større politiske 
grupperinger eller de kan være organisatorisk autonome mens 
deres medlemmer individuélt arbeider politisk i ulike poli~ 
tiske sammenhenger. Den organisatoriske formen er på mange
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måter et rent praktisk spørsmål. En annen mulighet er å be
grense teorigruppenes organisasjon til nærmere definerte 
forskningsprosjekter, skoleringsoppgaver o.l., og slik unngå 
å knytte noen som helst organisatorisk prestisje til dem. 
Teorigruppenes plattform bør følgelig begrense seg til en 
prinsipiell og varig forståelse av det teoretiske arbeidets 
betydning i kampen for Sosialismen. Dette innebærer paradok
salt nok en Mleninistiskn forståelse av forholdet mellom 
teori og politisk praksis, en forståelse som ikke lar orga
nisatoriske problemer bestemme de politiske og teoretiske, 
men omvendt lar arbeiderklassens politiske og teoretiske 
problemer bestemme det teoretiske så vel som det politisk^ 
arbeidets organisatoriske former.

NOTER
1) I lys av SV!s uavklarte holdning til reformismen må vi 

også forstå dets uavklarte måte å feire l.mai på i Oslo 
1974. AKP(m-l)Ts organ "Klassekampen" har rett i at SV 
gikk på DNA?s taktiske limpinne denne gangen. Men heller 
ikke AKP(m-l) stod på noen måte tilbake for enhet med 
DNA "på klassekampens grunn" (!) på steder som Lille
hammer, Verdal osv., samme dag - dersom det var mer 
opportunt enn å marsjere i eget tog. Forskjellen mellom 
SVfs politikk og AKP(m-l)fs overfor DNA denne dagen er
at mens SV!s uttrykker en reell taktisk usikkerhet, så 
uttrykker AKP(m-l)fs enhetsmakeri en konsekven t, "utspe
kulert" opportunisme. - Den raske, kameleonaktige for
vandlingen fra en høyrelinje til en venstrelinje i løpet 
av et par hektiske vårmåneder - avhengig av utviklingen 
av forholdet mellom SV og DNA - må forklares på denne 
måten.

2) Det hører med til bildet at demonstrasjonslederne ut
trykkelig frabad seg "hjelp" fra organisasjoner utenfor 
fagbevegelsen. Spesielt fikk "Klassekampen" sitt pass 
påskrevet for "hets mot vår organisasjon", dvs. Samorga
nisasjonen.

3) I MLGfs - nå AKP(m-l)Ts Røde Fane nr. 1/72, s053 ble 
muligheten av nært forestående "revolusjonære stormer" 
som en følge av EEC-kåmpen, forespeilet medlemmene: "Der
for må MLG ruste seg til å kunne stå i spissen for en 
slik revolusjonær storm mot regjeringen og staten."
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4) Avstemningsresultatet kan imidlertid ikke tolkes som en 
bevisst akseptering av statens rolle her - aksepteringen 
ligger i selve uklarheten i det som foregår, Det er 
verdt å merke seg at de militante lederne for arbeider
demonstrasjonen i Bergen 22.mars 1974, sa at de ville 
stemt nei til forhandlingsresultatet isolert sett, men 
oppfordret medlemmene til å stemme ja til det "totale 
resultatet" som forelå i og med regjeringens utspill.
At dette var en effektfull taktikk, vitner avstemnings
resultatet i Bergen om: 71% ja’- den høyeste Ja% i 
landet. På denne måten kunne demonstrasjonslederne 
ivareta både sin militans og sin lojalitet overfor DNA.
De viste sitt "samfunnsansvar".

5) Det er imidlertid umulig å forstå streiken uten å ta 
hensyn til den lokale fagforenings funksjon og SVTs stil
ling i den overfor det DNA-kontrollerte fagforenings- 
apparatet lenger oppe. Kampvilje falt ikke ned fra 
himmelen. Og når en skal vurdere bevissthetsnivået, kan 
vi ikke se bort fra de motsigelsene som kom klart til 
syne innen fagforeningen ved streikens avslutning.

Ch. Bettelheim
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N. Poulantzas
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Geschichte. 2. Der Faschismus als 
besondere Form des burgerlichen 
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ca. 400 Seiten ca. DM 22.00

TRIKONT Verlag
8 Miinchen 80 
Josephsburgstr. 16

135



DEBATT

Fra og med dette heftet er det meningen at hvert nummer av Var
døger skal slutte med en debattdel, så sant redaksjonen har 
stoff som passer inn i denne rubrikken. Med stoff som passer 
mener vi først og fremst (fortrinnsvis korte) innlegg omkring 
temaer fra tidligere Vardøger-numre, men også stoff - i form av 
kommentarer, polemikker, korte notater, osv. - om aktuelle emn
er som ikke har vært behandlet i Vardøger.

Nedenfor følger en debatt som har sitt utgangspunkt i Vardøger 
5. Den dreier seg i første rekke om det temaet som i ml-beve- 
gelsen går under benevnelsen "spørsmålet om Stalin". Fordi den
ne debatten har særlig aktualitet i forbindelse med hovedtema
et i dette heftet, har vi latt den få svært stor plass.

En kort presentasjon av de tre debattantene: Sæmund Fiskvik er 
et fremtredende medlem i AKP(ml) i Sør-Trøndelag. Vi må derfor 
regne med at standpunktet hans er representativt i alle fall 
for ledelsen i ml-bevegelsen. Olav Fagerlid gikk ut av SUF(ml) 
i 1970 og har siden arbeidet i Vardøger-redaksjonen. Trond 
Spurkeland er medlem av Kommunistisk Arbeidsgruppe i Bergen 
og har skrevet flere artikler om stalinisme-problematikken.
Han er også bidragsyter til boka Stalinismen - en marxistisk 
kritikk, som kommer ut på Gyldendal Forlag i høst.

Redaksj onen
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Sæmund Fiskvik:

Til debatten om utviklinga i 
Sovjet

Siden Vardøger-redaksjonen har komponert et nummer som i all 
hovedsak dreier seg om kritikk av Stalins (og Lenins) linje 
for oppbygging av sosialismen, skal jeg konsentrere meg om det 
samme emnet. Nå er det jo et faktum at det presenteres mye 
bra stoff om vedkommende emne i forrige nummer av Vardøger, 
såvel kjensgjerninger som analyse. Det som mangler er vel 
heller en del dristighet når det gjelder å trekke konklusjoner 
- ja, for det skulle vel ikke være for mye forlangt at noen 
grunnleggende spørsmål ble stilt på spissen og besvart: Var 
det Lenin eller Trotskij som hadde en riktig linje for den 
russiske revolusjonen/ Var Stalin en stor revolusjonær eller 
ikke/ Eksisterte det proletariatets diktatur og sosialisme i 
Sovjet under Stalins tid (enn si noen gang?). Ære være den 
vitenskapelige forsiktigheten som bestreber seg på unngå bom
bastiske konklusjoner når undersøkelsesmaterialet er for 
spinkelt - men i dag er det f.eks. tross alt snart gått 17 år 
siden de ellers så besindige kinesiske kommunistene med Mao 
Tsetung i spissen definitivt slo fast sitt syn på disse spørs
målene ,., skulle det ikke snart være på tide for noen hver å 
komme etter til samme ,rkonkluderende nivå" i debatten? Det 
er sjølsagt heller ikke min mening at debatten om Stalin kan 
komme fram til noen "endelig avslutning1’, men en skal huske 
at ved å stille spørsmålene på spissen, slik som ovenfor, 
tvinges en til å gi ei vurdering av alle de sidene ved spørs
målet som en rekner for vesentlige og veie for og imot - først 
da kan vi virkelig lære noe,

Nåvel, la oss så stille spørsmålet:
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PROLETARIATETS DIKTATUR ELLER IKKE I SOVJETUNIONEN UNDER STALIN

Den seriøse behandlingen omkring dette spørsmålet finner vi i 
Vardøger i artiklene av Paul Sweezy og Charles Bettelheim. Her 
framheves, særlig hos Bettelheim, den fundamentale betydninga 
som den rådende politikken spiller, i motsetning til det revi- 
sjonistiske synspunktet om at statseiendom til produksjons
midlene er en garanti for at sosialismen skal bestå i et land. 
Analysen de lager er lærerik og så vidt jeg kan skjønne i 
hovedsak i samsvar med Mao Tsetungs videreutvikling av marx
ismen- leninismen når det gjelder oppbygginga av det sosialist
iske samfunnet. Det er verdt å merke seg hvordan det føres 
polemikk mot ideen om at "byråkratiet" kan utgjøre en hersk
ende undertrykkerklasse alene. Dette gjør det også klart at 
påvisning av byråkratiske tendenser langt fra er nok til å 
utbasunere sosialismens endeligt i et land. Men de nevnte 
artiklene prøver i liten grad å anvende denne teorien på 
Sovjetunionen i Stalin-perioden, Når en skal gjøre det, blir 
en stilt overfor oppgaven å finne ut hva som til enhver tid 
var de viktigste politiske spørsmålene hvor en ble stilt over
for en skillevei, eller sagt med andre ord: hvilke hovedopp
gaver proletariatet og samfunnet ble stilt overfor, hvilke 
hovedfiender det ble møtt av. I tur og orden tror jeg (skjema
tisk) at det for Sovjetunionens vedkommende var: Kampen mot 
invasjonsstyrkene (1918-1921), arbeidet med å gjenreise økono
mien ved hjelp av NEP (1921-1925), industrialisering og sosial
istisk omdanning av økonomien både i industri og jordbruk (1926 
1932), og endelig omdanning av kulturen og ideologien (over- 
bygninga) i samfunnet samt forberedelser til den kommende 
verdenskrigen (som Stalin forutså i god tid) (1933-1940) . Der
etter fulgte som kjent selve krigen og gjenreisninga etter 
seieren, Statsmaktas klassekarakter bestemmes av den politikke 
staten førte i disse kampene; tjente denne politikken proletari 
atet og folket eller tjente den et framvoksende borgerskap og d 
imperialistiske kreftene? Slik må vi stille spørsmålet i til
legg til at andre kampoppgaver av sekundær betydning også må 
vurderes på samme måte slik at bildet kan bli tilstrekkelig 
nyansert. Bettelheim later imidlertid til å ha en annen mening 
enn som så; han slår fast at "Framskritt mot sosialismen er 
funamentalt ikke noe annet enn de umiddelbare produsenters 
herredømme over sine eksistensbetingelser" (s. 141), Av resten 
av artikkelen virker det som om Bettelheim setter "framskritt" 
som identisk med kriterium (på sosialisme), I så fall kan vel 
ikke dette tolkes på annen måte enn at kampen for arbeider
klassens direkte maktutøving, kampen mot byråkratiske tendenser 
generelt må være alfa og omega. Dette kan neppe være riktig - 
for denne kampen må i hovedsak sies å være knyttet til ei revo- 
lusjonering av overbygninga av samfunnet, slik som det f.eks.
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har kommet til uttrykk gjennom den kinesiske kulturrevolusjon
en, Men en slik kulturrevolusjon (i en eller annen form) er 
basert på bestemte materielle og sosiale forutsetninger! 
Kineserne har åpenbart hele tida vært oppmerksom på oppgavens 
betydning, derfor gjennomførte de da også en kampanje mot 
korrupsjon og byråkrati allerede i 1952, men i tida som der
etter gikk fram til starten av kulturrevolusjonen i 1966 ble 
andre hovedoppgaver stilt opp i tur og orden, slik som Land- 
brukskooperasjonen/Den sosialistiske omdanninga av industri og 
handel/ "Generallinja"/ Jordbrukskollektiviseringa gjennom 
folkekommunene mm. Dette var utvilsomt de politiske hoved
spørsmålene i Kina denne tida, og det .var den linje som ble 
valgt i disse spørsmålene som var avgjørende for om proletari
atets diktatur i Kina skulle videreutvikles eller smuldre 
sammen.

Videre, Når dette utgangspunktet er klart, kommer debatten ned 
på jorda - da kan en vurdere om det var riktig eller galt å 
stille hovedoppgavene slik det ble gjort, Da får en debatten 
oir. hvorvidt NEP-politikken burde vært kuttet ut, om det var 
riktig å satse på en hurtig industrialisering, om kollektivi- 
sering burdé satt inn på et langt seinere tidspunkt og likedan 
om det var riktig å prioritere forberedelsene til krigen så 
høyt både med hensyn til militærproduksjon og utrenskning av 
5.-kolonnen i landet. Som et ledd i denne debatten må en også 
reise spørsmålet om det burde vært tatt initiativ til ei om
danning i likhet med den kinesiske kulturrevolusjonen, f,eks. 
midt på 30-tallet. Men så vidt jeg kan se reises det ikke noen 
slik debatt i Vardøger, Inntil det lages en slik analyse om en 
aZtevnativ vei til sosialismen for Sovjets vedkommende finner 
jeg det i grunnen litt formålsløst å produsere lange polemikker 
til fordel for den politikken som ble fulgt. Derfor får det 
foreløpig greie seg med en konklusjon om at statsmaktas poli
tikk tjente proletariatet i dets kamp for å bygge sosialismen, 
og at klassekarakteren til det diktaturet som ble utøvet ved 
hjelp av denne statsmakta, derfor verken var borgerlig eller 
"byråkratisk", men proletarisk, Unntaket fra denne konklu
sjonen var mangelen på kulturrevolusjon, men det kan ikke bidra 
til å endre hovedkonklusjonen.

Så langt om politikken - over til de økonomiske forholdene.

SOSIALISME ELLER KAPITALISME? (ELLER EN MELLOMTING?)

Mye av debatten mellom Sweezy og Bettelheim dreier seg vel i 
grunnen om hva som er "viktigst": de økonomiske forholdene 
eller de politiske maktforholdene. Debatten konsentrerer seg
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mye til spørsmålet om hvilken vekt en skal legge på om sam
funnet styres etter planøkonomi eller en mer fri markedsøkonomi. 
Men nå er det jo slik at 'plan og marked begge omhandler måten 
produktene i et samfunn distribueres på, og dermed utgjør de 
en viktig del av vedkommende samfunns produksjonsforhold,.
Siden det av og til kan virke som om Bettelheim er uenig i 
dette, kan det vel være nødvendig å presisere at begrepet 
produksjonsforhold i marxistisk terminologi omfatter såvel 
eiendomsforholdene og klasserelasjonene som formene for for
delinga av produktene.

La oss så stille det spørsmålet som hele tida ligger og lurer 
i bakgrunnen i forrige Vardøgernummer: Hadde produksjonsfor
holdene i Sovjet opp til Stalins død kapitalistiske eller 
sosialistiske hovedtrekk?

Se for det første på eiendomsforholdene, Her kan det ikke være 
tvil om Stalins store innsats når det gjelder arbeidet med den 
sosialistiske omlegginga. I 1927 utgjorde de sosialistiske 
foretaka bare ca, 35% av folkehusholdninga. I 1934 var det til
svarende tallet nærmere 70% mens en i tillegg til disse 70 
prosentene hadde over 20% kollektivforetak av folkehusholdninga 
som helhet - bare en blasert sofaradikaler kan vel benekte at 
dette var et mektig skritt i retning av å utvikle et sosialist
isk Sovjetsamvelde!

Men det er riktig at statseiendom og planøkonomi slett ikke er 
noen garanti for at det var sosialisme - det kunne jo være at 
en i stedet stod overfor en sentraldirigert statskapitalisme?
,,, Det er her markedet kommer inn som et avgjørende vannskille 
- hvis det produseres primært for et marked blir profittens 
størrelse ved omsetninga på markedet det avgjørende siktemålet 
med produksjonen som derved vil skje etter kapitalistisk mønst
er, Ut ifra dette virker det lite gjennomtenkt når Bettelheim 
hevder at spørsmålet om planøkonomi eller markedsøkonomi "er 
helt inadekvat når det gjelder å bestemme overgangssamfunnets 
vesenstrekk og utviklingstendenser". Dermed har han laget seg 
en billig unnskyldning for å gå rundt bøygen - og bøygen i 
dette tilfellet er at Stalins økonomiske politikk tok som ut
gangspunkt gradvis å redusere markedets betydning i det økono
miske livet, mens Krustsjov og hans etterkommere tok det mot
satte utgangspunktet gjennom sine Økonomiske reformer. Det 
skulle vært interessant hvis f,eks, Vardøgerredaksjonen tok på 
seg oppgaven å sammenlikne hovedtrekkene i det. økonomiske livet 
Stalins Sovjetsamvelde med de tilsvarende i Bresjnevs profitt- 
samfunn. Da måtte en gå inn på en omfattende analyse av slike 
områder som bruken av profitt som stimulator/ lånepolitikken/ 
prissvingningene/ lønnssystemene/ bedriftenes disposisjonsrett
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over fonds og råvarer osv, Alt dette var sentrale saker for 
den kraftige omlegginga av den sovjetiske økonomien som fant 
sted på midten av 60-tallet på bakgrunn av Libermans ideer,
Men fant en ikke spor av kapitalisme i Sovjetøkonomien under 
Stalin, f,eks, når det gjaldt eksistensen av et marked? - jo 
naturlig nok gjorde en det fordi (slik Bettelheim også ganske 
riktig påpeker) fjerninga av marked, varerelasjoner, o.l, er 
en historisk oppgave som bare kan gjennomføres skrittvis. 
Poenget er at denne skrittvise prosessen var i riktig gjenge 
under Stalin, mens Krustsjov og særlig Bresjnev snudde den 
fullstendig! Riktig nok kan en vel også for Stalins vedkom
mende peke på noen negative unntak, særlig på lønnspolitikkens 
område, men dette er likevel underordna den positive helheten 
i den økonomiske bildet. Derfor blir det nærliggende å spørre: 
hvordan kunne en i flere tiår opprettholde og videreutvikle en 
sosialistisk økonomi i et samfunn hvor det angivelig skulle 
eksistere et borgerlig/byråkratisk diktatur?

Etter disse to kapitlene hvor jeg for det første har forsøkt 
å vise at statsmaktas politikk tjente proletariatet og for det 
andre at økonomien var i hovedsak sosialistisk, vil noen spørre 
Javel, la gå, men var det ikke slik at midlene som politikken 
ble gjennomført med undergravde målsettinga, og var det ikke 
kan hende også slik at økonomien utviklet seg i kapitalistisk 
vetning under Stalin, Disse spørsmålene fortjener i høyeste 
grad svar, men la det være klart at de ikke angår spørsmålet 
om samfunnets kvalitet under Stalin# men begrenser seg til 
hvorvidt det i hans tid ble ført ei linje som utviklet Sovjet
unionen stadig nærmere kontrarevolusjonen eller ikke. Spørs
målet er med andre ord om utviklingstendensen under Stalin var 
god eller dårlig, og det er nettopp det jeg skal behandle i 
neste avsnitt.

HVILKEN VEI?

La oss aller først holde det klart at det i et hvert sosialist
isk samfunn fins forhold som gjør det mulig for et nytt borger
skap å vokse fram: - kapitalistiske rester i økonomien (vare
produksjon i jordbruket, lønnsskilnader, skille kroppsarbeid 
og åndelig arbeid), - gamle vaner fra utbyttersamfunnet som 
fremmer sjølgodhet og lite kollektiv stil, - eksistensen av et 
statsapparat som kan snues imot massene. Disse forholdene 
representerer en konstant trussel om kontrarevolusjon samtidig 
som de ikke kan fjernes på annen måte enn ved gradvis utvikling 
av det sosialistiske samfunnet.
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Men i tillegg til dette kan en peke på flere politiske feil fra 
Stalins tid som dannet et ytterligere grunnlag for Krustsjovs 
og den nye herskerklassens makterobring. Disse må oppsummeres 
samvittighetsfullt slik at de slipper å gjentas. I første 
rekke tror jeg det dreier seg om 3 hovedfeil - teoretiske feil, 
svakheter i masselinja og dårlig kaderfostring,

1. De teoretiske svakhetene kom først og fremst til uttrykk 
gjennom overvurdering av det økonomiske frontavsnittet og 
tilsvarende undervurdering av overbygninga. Stalin ble i 
stor grad klar over denne feilen på slutten av sitt liv, 
f.eks, forklarer han på utmerket vis hvordan overbygninga 
må spille en aktiv rolle for å konsolidere den økonomiske 
basis i brosjyren "Marxismen og språkvitenskapens problem
er" som han skrev i 1950, En del andre svakheter kan en 
vel også peke på, så som sviktende klasseanalyse av Sovjet
samfunnet (hvilket også rettet seg rundt 1950) , og en del 
dogmatisme i vitenskapelige spørsmål, men ellers skal en få 
meget store vanskeligheter med å vise at Stalin utvannet 
marxismen-leninismen på noe avgjørende punkt slik at utvik
lingstendensen på teoriens område under hans liv skulle gå 
i retning av revisjonisme. Det måtte en Krustsjov til for 
å forkludre teorien om proletarisk internasjonalisme, teori' 
en om overgangen til sosialismen, statslæren ("hele folkets 
stat") osv. Når det f,eks, gjaldt økonomiske teorier for
svarte Stalin i sine siste år Lenins teori om å utvikle lan 
bruket stadig i retning av statseiendom i kamp mot revisjon 
isti^ke Økonomer som f,eks. ville overføre de statseide
tr torstasjonene til kollektivbrukene slik at sfæren for 
varemarkedet dermed ville bli utvidet,

2. Bruddene på masselinja gjaldt særlig manglede evne til å 
skille mellom to vesensforskjellige ting: på den ene sida 
feil som folket gjorde mot bedre vitende og på den andre 
sida fiendens bevisste provokasjoner.
Videre ble det imidlertid også gjort feil når det gjaldt 
opplæring av massen. Her ble det ikke lagt stor nok vekt 
på å lære massen å utvikle sin egen evne til å bekjempe 
borgerlige elementer og ideer. Istedet ble det ofte slik 
at denne oppgaven skulle overlates til staten.
Endelig hadde lønnspolitikken en viss negativ innvirkning 
på massene på den måten at en overdreven bruk av materielle 
stimulanser (div, akkordlønnssysterner) fremmet individual
ismen framfor kollektiv oppofrelse. Alt dette var alvor
lige feil som lettet kontrarevolusjonens arbeid kraftig, 
men på den andre sida hersker det ingen tvil om at massene 
i Sovjet også virkelig var politisk mobilisert for å bygge 
sosialismen. Les bare borgerlige, kritiske, observatørers
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beretninger fra mellomkrigstidas Sovjet - og det er slående 
hvordan de aller fleste må innrømme at de er blitt imponert 
av folkets offervilje og begeistring for saken! Tenk bare 
på hvordan Sovjet-folket nedkjempet nazi-hæren - er det 
noen tvil om at en her stod overfor et folk som visste at 
de hadde et sosialistisk fedreland å forsvare?

3, Kaderpolitikken led under flere feil, både når det gjaldt 
partiet og høyere statsfunksjonærer. Det er vanlig å legge 
meget stor vekt på privilegiene som ble gitt, særlig til de 
sistnevnte, men sjøl om dette skapte et skille mellom høyere 
funksjonærer og folket, kan jeg ikke se at det noen steder 
(heller ikke f,eks. i Vargas artikkel i Vardøger) blir be
lyst at en stod overfor en klasse av priviligerte,. Dessuten 
tror jeg at en lett kan‘glemme andre stor feil i kaderpoli
tikken når en ser seg blind på dette. Jeg tenker særlig på 
den nivåsenkninga som fant sted i partiet. Denne kan be
lyses med f.eks. medlemstallet som økte fra 1.6 mill. i 
1939 til 6,0 mill. i 1946.
Det var utvilsomt riktig å åpne protene på vidt gap for nye 
medlemmer under krigen da situasjonen var trengt og folk 
som ønsket å gjøre karriere sist av alt ville satse på SUKP 
- det samme skjedde i den hardeste perioden under inter- 
vensjonskrigen i 1919 da partiet fordoblet seg. Men den 
gangen ble dette fulgt opp av ei partirensing etter seieren 
slik at tallet kom tilbake til gammelt nivå i 1923. Dette 
skjedde ikke etter 2.verdenskrig, medlemstallet holdt seg 
konstant på 6 mill. fram til St*alins død, (hvoretter det 
raskt økte enda videre..,). Riktignok ble det iverksatt 
skoleringskampanjer i partiet på slutten av 40-tallet, men 
Stalin klager sjøl over mye dogmatikk i denne forbindelse. 
Videre var ikke kaderpolitikken preget av metoden med å 
knytte kaderen til massene gjennom deltaking i produksjonen, 
slik kineserne siden har lagt meget stor vekt på.

Alle disse tre hovedsvakhetene (teorien, masselinja og kader- 
fostringa) lettet kapitalistisk utvikling, men på den andre 
sida tror jeg det er alt for drastisk å si at de. nødvendiggjorde 
den. Videre, Hva var Stalins rolle i disse spørsmålene? Det 
er klart at han må bære mye av hovedansvaret for at de bestod. 
Derimot er det samtidig tydelig at han ikke var noen drivkraft 
for å fremme dem. Dette kommer fram tydeligst på partiets 19. 
kongress, I den beretninga som ble lagt fram der (av Malenkov) 
blir flere av disse feilene stilt i sitt rette lys og kritisert. 
F.eks, gjaldt dette formell skolering av kaderen, utvelging av 
kaderen på grunnlag av tekniske kriterier istedet for politiske 
og forsømmelse av å utvikle kritikken nedfra. Ei sammenlikning 
av Sovjet i denne tida med Kina på første halvdal av 60-tallet
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viser flere likhetstrekk hva gjelder framvoksten av byråkrat
iske tendenser, samtidig som Malenkovs beretning på kongressen 
i 1952 peker fram mot ideologisk korrigeringskampanje som kan 
minne om den kinesiske kulturrevolusjonen. Det er vel neppe 
noen tilfeldighet ar den revisjonistiske utgaven av SUKP’s 
historie i omtalen av denne kongressen ikke nevner Malenkovs 
beretning med ett ord.

OM KONTRAREVOLUSJONEN

Vardøger prøver ikke å framføre noe konkret forslag til fram
stilling av hvordan kontrarevolusjonen i Sovjet utviklet seg 
skritt for skritt. Flere av artiklene inneholder riktig nok 
viktige elementer i en slik historikk, men sammenfattinga 
mangler. Dette er da heller ikke noen lett oppgave - det treng 
både mer diskusjon og framskaffing av mer bakgrunnsmateriale 
(myeav dette ligger utilgjengelig forvart i Kreml), Likevel 
skal jeg sette opp et skjelett som i det minste har det gode 
ved seg at det muliggjør at fortsatt diskusjon kan bli mer 
konkret og poengtert. (deg skylder å gjøre oppmerksom på at 
noen av de ideene som følger er hentet fra et foredrag av den 
svenske marxist-leninisten Bo Gustafsson),

- Røttene kan søkes tilbake til slutten av 40-tallet med 
vekt på de punktene som allerede er nevnt, og med hovedvekt 
på partiets kvalitative tilbakegang,

- Den 19. partikongressen i 1952 var et forsøk på å overvinne 
faren,

- Kampoppgavene fra den 19.kongressen ble ikke gjennomført, 
bl.a, fordi det ble lagt alt for stor vekt på "partiets 
enhet" etter Stalins død i mars 1953.

-Store deler av partiledelsen ble rensket ut etter at Krustsjc 
tok over som reell leder i slutten av mars 1953 og Malenkov 
ble avsatt som førstesekretær (formelt ble ikke Krusse leder 
før september 1953),

- Likvideringa av sikkerhetssjefen Beria, sommeren 1953, var et 
uttrykk for konsolidering av Krusses makt, sjøl om heller 
ikke Beria stod for noen klart progressiv linje.

- Utenrikspolitikken tok til å bli lagt om gjennom forsoninga 
med Tito-klikken i 1955 og lansering av teorien om at det 
fins "flere prinsipielt ulike veier til sosialismen".

- Tilsvarende var oppløsninga av K0MINF0RM i 1956 en gest imot 
Tito.
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Den 20, partikongressen i 1956 knesatte en rekke revisjonist- 
iske hovedteorier angående "fredelig sameksistens", "parla
mentarisk overgang til sosialismen", samt på det økonomiske 
området hvor planøkonomien ble gjennomhullet via teorien.om 
"desentralisering for å fremme initiativet". Den 20, parti
kongressen representerer Vannskillet for revisjonismens fram
vokster.
Både progressive motdemonstrasjoner i Sovjet samt forsøket på 
kontrarevolusjon i Ungarn, 1956, viste at den nye politikken 
hadde skapt en ustabil situasjon,
Krusses definitive konsolidering Som hersker skjedde sommeren 
1957 da presidiet, i juni, med 7 mot 4 stemmer vedtok å av
sette ham, hvoretter han gjennom kupp i sentralkomiteen i 
juli sikret sin posisjon og samtidig sørget for at hans vikt
igste fiender Molotov, Malenkov og Kaganovitsj ble utstøtt 
fra presidiet og i praksis fratatt all makt.
Deretter kunne Krusse utvikle revisjonismen friere:
Økonomisk gjennom oppløsninga av de statsdrevne maskin- og 
traktorstasjonene samt oppheving av-forbudet om å selge 
privatprodukt. til staten, ,
Kulturelt bl,a, gjennom kulturavtalen med USA som åpnet veien 
for dekadent vestlig borgerkultur til Sovjet,
Utenrikspolitisk gjennom mangelfull hjelp til Kongo og Cuba 
i deres kamp mot imperialismen, og delvis faktisk det samme 
overfor revolusjonsregjeringa i Algerie samt FNL og DRV!
I tillegg til dette kom utskifting av alle mulige opposisjon
elle ledere i Øst-Europa (Albania og Kina var vel de eneste 
unntakene,.,).
Den 22, partikongressen i 1962 markerte skrittet fullt ut da 
proletariatets diktatur ikke bare ble avsverget i gavnet, men 
også i navnet gjennom innføring av "hele folkets stat" og til
svarende "hele folkets parti". På samme tidspunkt ble bruddet 
med broderpartiene i Albania og Kina endelig markert.
Ved Krusses fall i 1964 var den nye herskerklassen endelig 
etablert, partiledelsen var tilstrekkelig utskiftet (også på 
lokalplanet), klassekarakteren til partiet var mye endret 
også hva gjaldt klassebakgrunn (nesten 1/2-parten av de nye 
5,6 (!) mill, medlemmene som ble rekruttert fra 1956 til 1967 
var intellektuelle eller spesialister), marxismen-leninismen 
var revidert etter behovet, kort sagt: alle vesentlige 
politiske endringer var fullført og veien lå åpen for inn
føring av byråkratisk statskapitalisme i innenriksøkonomien 
og sosialimperialisme i utenrikspolitikken.
Profittsystemet ble innført i jordbruket i 1965 og i indu
strien i perioden 1966-69.
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- Siste avgjørende ledd i utviklinga er åpninga av grensene for 
utenlandsk monopolkapital som er skjedd de siste åra.

SAMMENFATNING

1. Kvaliteten på Sovjetsamfunnet var proletariatets diktatur 
og sosialisme i hele den perioden da Stalin sto i ledelsen.

2. Utviklingstendensen før andre verdenskrig gikk klart i ret
ning av stadig høyere sosialistisk nivå, etter krigen står 
det foreløpig uklart for meg hvilken strømning som var 
dominerende av den borgerlige eller den proletære*

3. Stalins r olle under utglidningstendensene etter krigen var 
på ingen måte entydig negativ - på slutten av sitt liv stod 
Stalin klart i kampstilling imot de revisjonistiske tendens 
ene, Ingen kan med sikkerhet si om han ikke ville klart å 
beseire dem om han ikke hadde dødd et halvt år etter 19. 
kongress.

ALT SKAL HA SIN FORHISTORIE - OGSÅ OPPDIKTEDE KONT RARE VO LUSJ ONE

(Om Olav Fagerlids forsøk på å forfatte den historiske bakgrun
nen for at sosialismen aldri har rådet i Russland).

Overskrifta antyder den konklusjonen som Olav Fagerlids artik
kel i forrige Vardøger-nummer er ment å skulle bygge opp til. 
Dette skjer gjennom at han tar opp noen hovedlinjer i russisk 
historie til gjennomgang for perioden fra tida rundt århundre
skiftet og fram til starten av 1920-tallet. Hovedlinjene er. 
så vidt jeg kan se bondespørsmålet, sovjetenes utvikling, og 
bolsjevikenes masseinnflytelse,
1, Når det gjelder bondespørsmålet er hovedkonklusjonen at 

bolsjevikene aldri hadde noen som helst betydelig støtte 
blant bøndene.
Metodikken er det første punktet hvor framstillinga faller 
igjennom; O.F, tar nemlig ikke hensyn til at bondemassene 
objektivt delte seg i tre (fattigbønder, mellomstore bøndei 
og kulaker), og at dette også gjenspeilte seg i innbyrdes 
forskjellig politiske standpunkter blant bøndene. Kulakene 
er faktisk nesten helt forsvunnet i framstillinga. Dermed 
blir framstillinga skjematisk.
Bolsjevikenes taktikk er derfor heller ikke viet noen opp
merksomhet. Denne taktikken gjennomgikk flere etapper, 
nemlig:
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I; Før høsten 1917 da oppgaven var å forene seg med hete 
bondemassen mot selvherskerdømmet og for borgerlig demo
kratisk revolusjon.

II; Perioden fra oktoberrevolusjonen og fram til våren 1919 
da taktikken var å forene seg med fattigbøndene og nøy
tralisere de mellomstore.

III: Perioden etter 8. kongress (mars 1919) da taktikken over
for mellombøndene gikk over fra nøytralisering til utvik
ling av et fast forbund fo^ å bygge sosialismen,

Bøndenes kamper er kraftig undervurdert.
- Bondeopprørene som lå til grunn for opphevinga av liv- 

egenskapet i 1861 omtales ikke når denne perioden behand
les .

- I omtalen av 1905-revolusjonen nevnes ikke bøndenes kamper 
i det hele tatt, til tross for omfattende sabotasjevirksom
het, konfiskering av godseierjord, beslaglegging av store 
kornlagre og væpnede kamper mot tsarsoldatene fra bøndenes 
side.

- Sosialdemokratenes -organisering av bøndene i 1905 nevnes 
ikke, til tross for dannelsen av bondesovjeter, land- 
arbeiderstreiker, opprop og sirkler,

- Særlig grov er utelatelsen av Iqridccrbeiderne. Disse ut
gjorde ryggraden i bolsjevikenes støtte på landsbygda, men 
er overhodet ikke nevnt i O.F.’s artikkel (hvor det stadig 
blir gjentatt at bolsjevikene totalt manglet "massebasis 
på landsbygda" - det være seg både før og etter revolu
sjonen) ,

- Bøndenes spontane konfiskering av jord i september og 
oktober 1917, hvilket var uttrykk for særlig fattigbønd- 
enes revolusjonære holdning er kraftig nedvurdert (fattig
bøndene utgjorde på den tid avgjort flertallet blant 
bøndene),

- 0,F, glemmer at bondesovjettenes kongress i november 1917 
godkjente erobringene som ble gjort av oktoberrevolu
sjonen,

- De rent borgerlige hets-påstandene om at Tsjekaen (det 
hemmelige politiet) "ofte var partiets eneste talsmenn på 
landsbygda" fortjener ikke noen lengre kommentar når en 
tenker på den omfattende organiseringa av fattigbondekomi- 
teer, Bondeinspeksjonen, Arbeider-patruljene som drev 
agitasjon osv,,,

- Det snakkes løst og fast om bondeopprør uten at det settes
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i forbindelse med hvilken del av bøndene disse eventuelt 
omfattet, f.eks. kunne det vel være på sin plass å presi
sere kulakenes deltakelse og rolle før en bombastisk slår 
fast at bøndene er en masse rebellerte?

Hovedmåten O.F. bruker for å bygge opp om konklusjonen sin 
er med andre ord å utelate alle viktige historiske fakta soi 
trekker i motsatt retning. Jeg skal ikke beskylde ham for 
bevisste utelatelser - det dreier seg vel i større grad om 
faren for å bli offer for ensidig kildemateriale (noe enhve 
leser kan overbevise seg om gjennom å studere notehenvisnin, 
ene!)

2. Når det gjelder utviklinga av sovjetene (og statsapparatet 
generelt etter revolusjonen) gjør O.F. den vanlige feilen 
som ellers er særlig typisk for anarkister, nemlig å betrakta 
sovjetene som en magisk fetisj3 som et mål i seg sjøl, ikke 
som det redskap de i virkeligheten var ment å skulle være 
for å oppnå forskjellige mål til forskjellige tidspunkt, 
(styrte tsaren, gjennomføre sosialistisk revolusjon, bygge 
sosialisme),

- O.F. kan ikke dy seg for å gi Lenin et lite stikk for at 
han i boka "Hva må gjøres?" ikke levner sovjetene noen 
plass, enda det burde være kjent at sovjetene var et red
skap massene skapte selv, og i hovedsak spontant i 1905, 
mens den omtalte boka ble skrevet i 1902,

- Det påstås at bolsjevikene var reserverte overfor sovjet
ene i 1905, f,eks, i Petrograd. Hvorfor holde det skjult 
at det som skjedde i Petrograd i 1905 var at bolsjevikene 
ble stengt ute fra sovjetene av mensjevikene m.fl, (som 
der var i flertall). - Petrograd-sovjetet gikk da også 
hurtig dukken, i motsetning til det bolsjevik-kontroller- 
te Moskva-sovjetet som mye lengre holdt stand mot tsar- 
troppene,

- I framstilling av oktoberrevolusjonen overdrives sovjet
enes betydning en del. F,eks. hevdes det at bolsjevikene 
støttet seg på rådskongressen da de ledet gjennomføringa 
av revolusjonen, men faktum er jo at rådsforsamlinga 
trådte sammen først om kvelden den 25,oktober, dvs, dagen 
etter revolusjonens klimaks. (En annen sak er at Trotski 
linje, som ble nedkjempet, nettopp var å utsette revolu
sjonen til etter at rådskongressen var trådt sammen...).

- O.F. er tydeligvis meget skeptisk til politikken som ble 
fulgt etter revolusjonen med å bygge opp et statsapparat 
med en del tradisjonelle trekk, og ser dette som en trus
sel mot sovjetene; Han kritiserer opprettinga av Tsjekan
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betyr det virkelig at han prinsipielt går inn for å bygge 
sosialismen uten et innenriks etterretningsapparat?

Han sier at regulær hær som "organiseres etter stramme sentral- 
istiske prinsipper" førte til at Den Røde Arme på begynnelsen 
av 20-tallet var et "maktinstrument adskilt fra massens 
kontroll". Skal en tolke dette dithen at han er uenig i 
at det sosialistiske samfunnet i tillegg til fokevæpning 
trenger en sentralisert, regulær hær? (Jfr. kombinasjonen 
Folkemilitsen/Frigjøringshæren i Kina),

Som en liten sluttkommentar under avsnittet om sovjetene 
vil jeg peke på påstanden omat Stalin, våren 1917, skulle 
være uenig i Lenins parole om "All makt til sovjetene".
Det framføres til og med et "sitat" til dokumentasjon for 
dette (se side 46 i V.) Faktum er at Stalin som kom t.il 
Petrograd før Lenin, flere uker før Lenins aprilteser satte 
fram krav både om danning av et allrussisk Sovjet som organ 
for revolusjonær makt og om etablering av arbeidermilits 
for å gjennomføre revolusjonen, (Se artikkelen "Forutset
ninger for sier i den russiske revolusjon", publisert i 
Pravda 18,3. 1917. Samla verk, bind 3). Den anførte 
latterlige påstanden i Vardøger er falsk og minner mest om 
Isaac Deutchers "repertoar" når det gjelder løgnhistorier om 
Stalin, Dokumentasjon utbedes! Historien om den stolte 
rådsbevegelsen som angivelig vokste fram spontant og mot 
bolsjevikenes vilje for så til slutt å bli knust av de 
samme, blir etter hvert ganske* tynn.

3, Til slutt en kommentar på analysen av partiet (fortroppen),
O.F, har kalt artikkelen "forholdet mellom avantgarden og 
massene men dessverre begrenser analysen av fortropp
en seg til den sida som angår fortroppens taktikk, Utvik
linga av fortroppen som organisert element savnes bortimot 
totalt - så i grunnen er tittelen misvisende. Muligens 
skyldes denne ensidigheten sviktende forståelse for avant
gardens organisatoriske oppgaver (utenom de rent politisk 
rådgivende (?),
Så en kommentar til det lille som tross alt står:

- O.F. lanserer teorien om at bolsjevikene var "i hoved
sak avhengig av å bygge sin rekruttering på intelligens- 
iaen," Dette kan nok for en stor del være riktig hva 
gjelder partiledelsen - men neppe når det gjelder medlems
massen, Jeg må be om dokumentarisk belegg for denne på
standen,

- Framstillinga av streikebevegelsen i 1905 er meget en
sidig: til tross for en meget detaljert beskrivelse av
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flere streiker nevnes ikke den store Bakustreiken med ett 
eneste ord - selv om det var denne som.på mange måter 
dannet opptakten til hendelsene i 1905. (Bakustreiken 
fant sted i desember 1904). Saken er vel imidlertid den 
at Bakustreiken var ledet av bolsjeviker (bl,a. Stalin), 
Tilsvarende mønster ser en også gjennom at Ivanovo- 
Vosnesensk-streiken som var ledet av bolsjevikenes sen
tralkomite ikke nevnes med ett ord. Etter disse og 
liknende utelatelser, er det sjølsagt lett å konkludere 
slik som 0,F. med at 1905-hendelsene "utelukkende var 
dominert av massenes spontanitet",,, Dette er en del av 
grunnlaget for de seinere påstandene om at bolsjevikene 
led av sviktende masses tøtte innen proletariatet.
Heller ikke her er det vel snakk om bevisste utelatelser 
fra O.F,fs side - derimot blir det jo lettere å forstå 
"forglemmelsene" når en ser at 0J,’s kilde for ved
kommende avsnitt utelukkende (?) later til å være Rosa 
Luxemburgs artikkel "Schriften zur Theorie der Spontani- 
tåt".,.

-Andre teser av O.F, angående partibygging finner vi på 
side 57 hvor han tar klart avstand fra partiets vedtak 
på sin 10,kongress om forbud mot danning av fraksjoner, 
Merk at SUKP hadde en adskillig mer liberal stil i dette 
spørsmålet enn f.eks, KKP - og dessuten at reelle frak
sjoner i praksis ble tillatt å drive sitt spill innen 
SUKP og fritt bygge opp egne kontaktnett innen partiet 
helt opp til slutten av 20-tallet,- Så vidt jeg kan forstå 
var det heller snakk om ultrademokratiske feil enn det 
motsatte slik O.F, hevder.

-Påstandene om "ideologisk forflating" blir også for over
fladisk behandlet. Hvis en først skal gi seg inn på den 
viktige og interessante oppgaven å analysere utviklinga 
av SUKPS's ideologiske nivå, må en i det minste vurdere 
det historisk. F,eks, må en se på når partiet hadde 
store vervekampansjer (1919 og 1924) og på den andre sida 
rense-kampanjer (1922 og 1923) slik at analysen blir kon
kret knyttet til medlemmenes erfaringsbakgrunn osv.
Videre tror jeg det er for drastisk å påstå at "den teo
retiske debatten ble sentralisert og forbeholdt de høyeste 
partiorganene." Husk at alle de store debattene innen 
partiet i jiørste del av 20-tallet ble ført som kampanjer 
innen hele partiet - annet viktig arbeid ble ofte lagt 
til side - og debattene ble flere ganger avsluttet med 
alminnelig uravstemning innen partiet. Den eneste (!) 
kilden for den overfornevnte påstanden er forøvrig et 
sitat fra hva et partimedlem skal ha sagt på kongressen 
i 1924,., Dette er billig kritikk, O.F.!
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Det kunne vært fristende å spandere et avsnitt på framstilling 
av diskusjonen om revolusjonstaktikken i Russland mellom Lenin 
og Trotskij. Her tillegges Lenin Trotskijs synspunkter (og om
vendt) - og til syvende og sist påstås det at Rosa Luxemburg 
(av alle) var den som staka opp den linja som Lenin til sist 
angivelig hoppet over på i 1917., Inkarnasjonen av bakvendt
land kommer vel når det på side 43 påstås at "For Lenin rommet 
den russiske utviklingen utelukkende en borgerlig-demokratisk 
revolusjon og først etter en lengve fase med borgerlig demokrati 
og først og fremst etter en proletarisk maktovertekelse i Europa 
kunne det russiske proletariatet for alvor sette sosialismen på 
dagsorden". Dette er jo ganske nøyaktig det motsatte av den tak
tikken Lenin (som førstemann) utviklet i 1905 og som han siden 
stod fast på og gjennomførte. - også i 1917. Har ikke O.F. lest 
Lenins bok "To slags taktikker for det russiske sosialdemokrati"
- har han ervervet seg kjennskap til Lenins syn kun gjennom 
studium av Trotskijs utlegning av Lenin? Framstillinga av tak- 
tikkspørsmålene (side 43-47) er i det hele tatt så forvirrende 
og misvisende at tilsvarende knapt nok kan være prestert tidlig
ere, Ytterligere og mer detaljert debatt på dette får av plass
hensyn utstå til seinere.

For meg virker det som om O.F, hadde stilt seg oppgaven å lage 
en historisk begrunnelse for hvorfor revolusjonen i Russland 
mislyktes allerede i starten (slik han ser det), I fall dette 
er riktig må en vel kunne si at det forutintatte utgangspunkt 
avspeiler seg i den uvitenskapelige *framstillinga. Og uansett 
om dette siste måtte være en urettferdig hard anklage står det 
i alle fall fast for meg at O.F.’s bidrag til russisk revolu- 
sjonshistorie er lite lærerikt.

Til slutt: Spørsmålene vi debatterer er svært viktige både 
fordi de stiller spørsmål om hvordan en skal oppsummere den 
internasjonale kommunistrørslas historie og fordi vi kan lære 
mye av dem når program, strategi og taktikk for den revolusjon
ære rørsla i Norge skal utvikles. Dette innlegget fra min side 
har kan hende ikke bidratt med så store nyvinninger - det har 
da også i større grad vært ment som et forsøk på å rydde unna 
en del synsmåter som snarere fører debatten i stampe enn å 
bringe den konstruktivt framover. Debatten må for all del ikke 
betraktes som avsluttet i den forstand at den endelige og sanne 
konklusjonen skulle være nedtegnet - imidlertid håper jeg også 
at de av spørsmålene som kommer opp som er av mer prinsipiell 
interesse (og derfor peker utover russisk historie) kan innrettes 
på forholdene i Norge og den politikken vi revolusjonære bør 
følge her hvis vi skal unngå å forspille revolusjonen på samme 
måte som i Sovjetunionen. Trondheim i april 1973 

Særnund Fiskvik
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Olav Fageriid:

Noen bemerkninger til Sæmund 
Fisk vik

Til tross for Sæmund Fiskviks entydige konklusjon at han finner 
min artikkel lite lærerik (se s.151 ), er han raus nok til å 
spandere en fem siders kritikk som røper at han rett og slett 
kunne henvist meg til 1938-utgaven av SUKP(b) rs historie. I ste
det bruker han disse 5 sidene til å strø'utover ulike innvend
inger og isolerte momenter som for det første er omhyggelig at
skilt fra den historiske sammenhengen, og dernest synes å opp
tre tilfeldig i forhold til min fremstilling av denne sammen
hengen. Det blir da også umulig å dra en annen argumentasjons
linje ut av Fiskviks kritikk enn at han mellom alle artikkelens 
linjer prøver å lese ut en overbevist anti-leninist og derfor 
må bruke flere sider og tilsvarende anstrengelser for å avsløre 
meg som fordekt trotskist, "luxemburgist", anarkist, osv. Denne 
anstrengelsen fører da også til en helt ny utgave av min artik
kel, en utgave som er desto mer velegnet for den stalinistiske 
kjøttstemplingsmaskinen. Men jeg ser ingen grunn til å diskute
re videre på premissene for en slik sekterisk avgrensningsmanø- 
ver. Dette betyr ikke at min artikkel er hevet over enhver kri
tikk; den inneholder i alle fall minst en grunnleggende svakhet,

Artikkelens perspektiv er forsåvidt riktig når jeg forsøker å 
se utviklingen i Russland etter 1917, og éventuelle muligheter 
for en sosialistisk overgang, ut fra det russiske samfunnets 
overgangskarakter før 1917. Svakheten er at den bestemmelsen 
jeg skisserer, hverken er tilstrekkelig eller entydig nok; og 
dette gjelder først og fremst bestemmelsen av oppløsningsten
densene i den asiatiske produksjonsformen i jordbruket og 
dets overgangskarakter. Riktignok karakteriserer jeg agrarre- 
formen av 1861 som en formell oppfyllelse av bøndenes krav om 
"jord og frihet", og jeg nevner at denne jordreformen kastet
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bøndene inn i et direkte avhengighetsforhold til den absolutis
tiske statsmakten, et avhengighetsforhold som hadde sterke føy- 
dale trekk (se min artikkel i Vardøger 5j s.20). Men det avgjø
rende er at dette spesielle, russiske føydalhylsteret ikke bare 
bremset kapitalens opprinnelige akkumulasjon på landsbygda - 
det vil si utviklingen av kapitalistisk grunneiendom, kapitali
stisk produksjon, utviklingen av lønnsarbeid og klassediffer- 
ensiering mellom bøndene -, dette hylsteret delvis sementerte 
de førkapitalistiske produksjonsforholdene på landsbygda. Den 
russiske levningen fra urkommunismen - landsbyfellesskapet ell
er obscina-systemet - ble etter jordreformen i 1861 "innkapslet" 
i den autarkiske statsmakten som nederste skatte-, forvaltnings- 
og politiorgan. Bøndene ble gjennom dette landsbyfellesskapet 
gjort kollektivt ansvarlige for de økonomiske forpliktelsene 
overfor staten, men dessuten innebar obscina-systemet fra gam
melt av en periodisk omfordeling av jorden. Hvert 12. eller 18. 
år måtte en bonde som hadde dyrket et godt jordstykke, ta til 
takke med jord av dårligere kvalitet. Forøvrig ble de tildelte 
jordstykkenes størrelse bestemt ut fra bondefamiliens størrelse. 
Dette bidro selvsagt til å øke befolkningspresset på den jorda 
som mir-fellesskapet hadde til disposisjon, noe som i sin tur 
økte tendensen til omfordeling av jord. Denne omfordelingen 
ikke bare hindret utviklingen av kapitalistisk grunneiendom på 
landsbygda; de første tiårene etter jordbruksreformen forster
ket den endog nivelleringen blant bøndene.

Resultatene av Stolypins jordbruksreform som direkte rettet seg 
mot obscina-systemet og forsøkte å understøtte de privatøkono- 
miske tendensene blant bøndene, antyder styrken i oppløsnings
tendensen i det russiske åkerfellesskapet. Mellom 1907 og 1915 
ble ca. 1/5 av brukene, henholdsvis ca. 1/6 av bøndenes dispo
nible areal skilt ut av åkerfellesskapet. Denne utviklingen 
fant sted hovedsakelig i regioner som hadde tilknytning til 
markedene, mens åkerfellesskapet forble intakt i de markeds- 
"fjerne" områdene. De aller fleste av dem som forlot obscina- 
systemet, var fattigbønder som solgte sine jordlapper og enten 
reiste til byene eller slo seg ned som kolonister i Sibir. Res
ten var kulakker, men disse ble også i et stort antall værende 
igjen innenfor fellesskapet. Middelbøndene som befant seg i be
gynnelsen av differensieringsprosessen, holdt derimot fast ved 
obscina-systemet. Selv om Stolypins jordreform var en av forut
setningene for en opprinnelig kapitalistisk akkumulasjon i 
jordbruket, så var tiden fram til første verdenskrig for kort 
og industrialiseringstempoet for langsomt til at åkerfellesska- 
pets dominerende innflytelse ble opphevet og til at ekspropria
sjonen, av fattig- og mellombønder som viktigste momentet i den- 
de akkumulasjonsprosessen, kunne utvikle seg fullt ut. Rystels
ene under første verdenskrig bremset ikke bare en videre kapi
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talistisk utvikling, den skrudde delvis resultatene av Stolypins 
jordbrukspolitikk tilbake. Dette var konsekvensen av at selv 
den delen av det russiske jordbruket som tidligere var knyttet 
til markedet, nå i stor grad ble isolert fra varesirkulasjonen. 
Det fant derfor sted en tilbakevending til naturalhusholdet, og 
parallelt med dette en restaurering av obscina-systernet i form 
av jordomfordeling. Bonderevolusjonen i 1917 feiet vekk de sis
te føydale skrankene på landsbygda samtidig med ekspropriasjon
en av godseiendommene. Det er karakteristisk for åkerfellesska- 
pets fortsatte styrke at jordomfordelingen som følge av revolu
sjonen i første omgang førte til en almen nivellering av bønd
ene og dessuten til en tilbakevending til naturalhushold. Den
ne konstateringen er likevel langt fra tilstrekkelig til å av
gjøre under hvilke betingelser dette åkerfellesskapet fortsatt 
var det russiske folkets enestående, historiske sjanse i over
gangen til sosialismen. (Jfr. Marx: Brief an die Redaktion der 
"Otecestvennye Sapiski", MEW, bd.19, s.107. Marx/Engels: Vor- 
rede zur Zweiten russischen Ausgabe des "Manifests der Kommu- 
nistischen Partei", ibid, s.295 og Marx: Entwurfe einer Antwort 
auf den Brief von V. I. Sassulitsch, ibid, s.384. For ytterli
gere kilder til skissen ovenfor, se B. Brutzkus: Agrarentwick- 
lung und Agrarrevolution in Russland> Berlin 1925, P. J. Lya- 
shchenko: History of the National Economy of Russia to the 1917 
Revolutiond New York 1949 og J. Notzold: Wirtschaftspolitische 
Alternativen der Entwicklung Russlands in der Ara Witt und Sto- 
lypin3 Berlin 1966.)
Ut fra den korte skissen ovenfor skulle det være åpenbart at 
jeg i min artikkel på langt nær bestemmer det spesifikke i det 
russiske jordbrukets overgangskarakter - det vil si at det her 
i utviklingen av kapitalistiske produksjonsforhold ikke først 
og fremst er spørsmål om forvandlingen av en form for privat
eiendom til en annen form (som f.eks. i England), men forvand
ling av felleseiendom til privateiendom. Nettopp denne over- 
gangskarakteren er det viktig å bestemme for overhodet å kunne 
analysere "støt"-retningen og de ulike tendensene i bonderevolu- 
sjonen, og dessuten for å kunne avdekke grunnlaget, betingelse
ne, eventuelt begrensningene for en allianse mellom flertallet 
av de russiske bøndene og proletariatet i byene. Ut fra det jeg 
nå har anført, skulle det også være åpenbart at problemet er 
noe langt mer enn å proklamere slik Fiskvik gjør ,fat bondemas- 
sen objektivt (!) delte seg i tre (fattigbønder, mellomstore 
bønder og kulaker) ..." (s. 146) • Utover dette abstrakte skje
maet antyder Fiskvik lite om hva denne objektiviteten består 
i - langt mindre om hva, eventuelt hvilke produksjonsforhold 
som betinger den. Når Fiskvik bruker dette universalskjemaet 
i sitt forsøk på å begrunne bolsjevikenes (aktive?) (masse?-) 
støtte blant bøndene, og særlig blant landarbeiderne, synes
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han å forutsette en utviklet kapitalistisk grunneiendom og bøn
der tilknyttet varesirkulasjonen som enkle vareprodusenter. Men 
hva dette har å gjøre med de spesifikke produksjonsforholdene 
i det russiske jordbruket før og like etter oktoberrevolusjonen, 
forblir en hemmelighet. Dermed får hans bestemmelse av bolsje- 
vikenes støtte i bøndene en så abstrakt, spøkelsesaktig og frem- 
foralt ubestemt,karakter at man kan legge i det hva man vil 
eller ikke vil. Dette substansløse støtte-"begrepet" er desto 
mer velegnet i et larmende felttog mot min artikkel som angive
lig har oversett denne "støtten" i bondemassen. Men for det 
første forsøker jeg å antyde grunnlaget for den politiske alli
ansen mellom bolsjevikene og de venstre-sosialrevolusjonære som 
i 1917 bygget på bøndenas krav om ekspropriasjon av godseierne 
og makten til rådene (se Vardøger 5^ s.47). Dernest presiserer 
jeg at bolsjevikene ble båret til makten av den revolusjonære 
stormfloden på landsbygda, og at de beholdt makten under borger
krigen takket være bøndenes innsats (se Vardøger 5j s.49). Men 
samtidig prøver jeg å avdekke grunnlaget for og begrensningene 
i denne støtten - det vil her i realiteten si: grunnlaget for 
og de allmenne skrankene for alliansen mellom, bøndene og arbei
derne. Men denne typen problemstilling synes å være fullstendig 
ukjent for Fiskvik - noe man også kan forsikre seg om ved å 
lese fra side 137 til og med side 151 i hans artikkel. For 
Fiskvik synes alt å kunne reduseres til bolsjevikenes gode, ev
entuelt dårlige politikk, og fremforalt deres gode hensikter.
Den slags form for problemstilling gir selvsagt store mulig
heter for moralisering og etterpåklokskap. Men at man også lær
er noe av den slags tankeøvelser, tviler jeg på; derimot tviler 
jeg ikke på at den russiske veien til sosialismen var brolagt 
med gode hensikter (se forøvrig Lenins kritikk av narodnikene, 
sitert i Vardøger 5^ s.28).

Ut fra det jeg tidligere har sagt om den grunnleggende svakhe
ten i min artikkel, er det også åpenbart at jeg ikke kan behand
le skikkelig den russiske marxistiske teorien som ble utviklet 
før 1917. Dette gjelder først og fremst den skissemessige be
handlingen av Trotzkis og Lenins teorier om den russiske revo
lusjonen (se særlig Vardøger s.39-43). Siden disse teoriene 
betraktes ut fra et delvis abstrakt skjema om "den permanente 
revolusjonen" og ikke settes i relasjon til det russiske sam
funnets spesifikke overgangskarakter - særlig på landsbygda - 
får denne behandlingen en nærmest ideologi-kritisk karakter.
Men det synes ikke å være denne feilen som har vekket*Fiskviks 
indignasjon (se s.l5l) og skolemesterlige overbærenhet: Min 
feil består visstnok i at jeg har snudd Lenins betraktninger 
før 1917 om den russiske revolusjonens utvikling på hodet. Det 
noe fordekte målet for Fiskviks felttog synes å være at jeg 
tilkjenner Trotzki en annen historisk rolle enn som den russis
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ke revolusjonens svartepetter - den eneste rollen stalinistene 
har forbeholdt ham. Det kommer da heller ikke som noen stor ov
erraskelse at Fiskvik i neste omgang antyder at jeg skal ha er
vervet meg den omvendte Lenin gjennom Trotzkis skrifter. Tar 
vi Fiskvik på ordet, synes det som om han hevder at Lenin al
lerede i 1905 utviklet teoretisk muligheten for en overgang til 
sosialismen i Russland uavhengig av en proletarisk maktoverta
kelse i de fremskredne kapitalistiske landene i Europa. Fisk
vik henviser meg til Lenins "To slags taktikker for det russis
ke sosialdemokratiet". Men jeg er fortsatt like klok; derimot 
vet jeg at Lenin i det korte manuskriptet: "Stadiene, tendense
ne og utsiktene for revolusjonen" skriver følgende om kampen 
for en "sosialistisk revolusjon" i Russland:

"Denne kampen vil være nærmest håpløs for det russiske 
proletariatet alene; og dersom ikke det europeiske sosia
listiske proletariatet støtter det russiske proletariatet, 
så vil dets nederlag være like uunngåelig som nederlaget 
til det tyske revolusjonære partiet i 1849-50 eller det 
franske proletariatet i 1871.
På dette stadiet vil nemlig det liberale borgerskapet og 
de velstående bøndene (pluss delvis de mellomstore bøndene 
organisere en kontrarevolusjon. Det russiske proletariat
et pluss det europeiske proletariatet organiserer re- 
volusjonen.
Under slike betingelser kan det russiske proletariatet vir 
ne en seier nummer to. Saken er-ikke lenger håpløs. Den 
andre seieren vil være den sosialistiske revolusjonen i 
Europa.
De europeiske arbeiderne vil vise oss Thvordan det skal 
gjøres1, og da skal vi sammen med dem gjennomføre den sosi 
alistiske revolusjonen." (Collected Works3 vol.10, s.92, 
Moskva 1965. Alle uthevningene er Lenins egne. Ifølge ut
giverne er manuskriptet skrevet rundt årsskiftet 1905-06, 
altså noen måneder etter at han skrev "To slags taktikker.

Det forbauser meg ikke så rent lite at jeg i analysen av for
troppen ifølge Fiskvik utelukkende begrenser meg til fortropper 
taktikk og ikke utviklingen av fortroppen som organisert ele
ment (se s.l49f). På de plassene Fiskvik refererer til, er jeg 
ikke umiddelbart opptatt hverken av det ene eller det andre.
Der forsøker jeg for det første å skissere utviklingen av den 
russiske arbeiderklassens politiske bevissthet - jeg er altså 
opptatt av at klassen subjektivt konstituerer seg som revolusjc 
nær klasse. Denne utviklingen forsøker jeg å illustrere med 
eksempler fra den russiske arbeiderklassens kamp fra 1897-1905. 
Dette skulle forøvrig fremgå, av kommentarene mine i Vardøger 5j 
s.27-28. Hvorfor det skulle vekke ubehag hos Fiskvik at jeg er
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så opptatt av massenes "egen" kamp, får bli hans egen sak, men 
jeg kan ikke se at de eksemplene han selv kommer med for å ret
te opp min "ensidige beskrivelse", hverken beviser eller motbe
viser det jeg ønsket å illustrere. Det jeg ønsket å presisere, 
var at den politiske bevisstgjøringsprosessen gjennom arbeider
klassens egen kamp er en nødvendig (om ikke tilstrekkelig) be
tingelse for at en enhetlig klassemessig og politisk organi
sering, "materialisert" i en fortropp, skal kunne utvikles. I 
den forstand er avantgarden et produkt av klassen (se min ar
tikkel i Vardøger 5^ s.35) og ikke av en sekterisk selvutneVnel- 
se som arbeiderklassens fortropp (se Vardøger 5js.34) . Dernest 
forsøker jeg å utvikle avantgarden som et nødvendig (men ikke 
tilstrekkelig), moment i arbeiderklassens og de undertrykte 
klassenes frigjøringskamp. Jeg forsøker med andre ord å avdek
ke begrensningene i massenes "spontane" kampform (Vardøger 5^ 
s.30-34). Jeg er altså ikke opptatt av ifå lansere" en teori om 
at bolsjevikene var avhengig .av å bygge sin rekruttering på 
intelligensiaen (jfr. Fiskvik, s.149), men for det første av 
at fortroppens politikk må bygge på en vitenskapelig teori, og 
dernest at vitenskapen som vitenskap produseres og reproduseres 
innenfor en spesifikk samfunnsmessig arbeids- og klassedeling.
Fiskvik hevder også at jeg skal ha tatt klar (??) avstand fra 
bolsjevikenes vedtak mot fraksjoner like etter den russiske 
borgerkrigen. Men hadde Fiskvik lest hva jeg skriver, så ville 
han oppdaget at jeg ikke gir meg til å moralisere over dette 
partivedtaket. Det jeg forsøker å påvise, er at dette vedtaket 
er et konsekvent uttrykk for en historisk utvikling (se Vardø
ger s.56). Fiskvik vet like godt som jeg at bolsjevikene 
hadde gjennomlevd illegaliteten undev tsarregimet, revolusjonen 
i 1917, pluss borgerkrigen uten et slikt fraksjonsforbud.
Med mindre man oppfatter partiet og dets organisatoriske form 
som et naturprodukt, er det mer enn rimelig å søke en historisk 
forklaring på dette vedtaket. At denne problemstillingen like
vel oppfattes som et klart moralsk angrep på fraksjonsforbudet 
i seg selv, tolker jeg dit hen at Fiskvik vil gi dette forbudet 
rang av et udiskutabelt ahistorisk prinsipp. Det forteller en 
god del om Fiskviks marxisme.

Det gjør også hans behandling av sovjetene. Ifølge Fiskvik skal 
jeg ha begått."den vanlige (!) feilen som ellers er særlig ty
pisk for anarkister, nemlig å betrakte sovjetene som en magisk 
fetisjj som et mål i seg sjøl (I), ikke som det redskap det i 
virkeligheten var ment (??!) å skulle være (??!) for å oppnå 
forskjellige mål til forskjellige tidspunkt (styrte tsaren, 
gjennomføre sosialistisk revolusjon, bygge sosialismen)" (se 
s.148). Hva Fiskvik mener med fetisj, eventuelt fetisjisme, vet 
jeg fortsatt ikke; derimot har han i en moraliserende skole- 
mestertone og i løpet av noen få setninger levert et parade-
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eksempel på tingliggjort, fetisjert, instrumentell logikk. Her 
reproduseres den borgerlige tenkeformens mål-middel-logikk i 
sin reneste og mest snusfornuftige form. For hvilket fortrinn
lig redskap har ikke Fiskvik oppdaget i sovjetene: Deres "sam
funnsmessige makt" er endog større enn pengenes; for ikke bare 
kan de oppløse føydalismen, og forsåvidt legge grunnlaget for 
kapitalismen; sovjetene kan til og med gjennomføre, som redskap 
den sosialistiske revolusjonen og bygge sosialismen. Sjelden 
opplever man form og innhold i de undertrykte klassenes fri
gjøringskamp så omhyggelig atskilt i en angivelig marxistisk 
kritikk. At min behandling av rådsbevegelsen ganske enkelt skal 
kunne oppsummeres som at rådsbevegelsen "vokste fram spontant 
og mot (?) bolsjevikenes vilje for så til slutt å bli knust av 
de samme ..." (se s.149), kan jeg ikke engang ta alvorlig. Fisk 
viksfetisjerte tenkemåte manifesterer seg også der hvor han til 
legger meg en spesiell ømfindtlighet for et hemmelig politi, 
eventuelt for en regulær hær. Hadde Fiskvik lest sammenhengende 
ville han ha oppdaget at det ikke gjelder det hemmelige politi
et eller den regulære hær som et eget selvstendiggjort middel 
for å oppnå det ene eller det andre. Det det er snakk om, er 
en statsmakt som tendensielt reproduserer seg selvstendiggjort 
overfor massene - spørsmålet er altså om statsmakten antar bor
gerlig karakter. Forøvrig vil jeg gjøre oppmerksom på at avsnit 
tet "sluttbemerkninger" (s.56-58) var ment som en overgang til 
de følgende artiklene, særlig de to nærmest etterfølgende. Hva 
jeg antyder i dette avsnittet, må derfor-ikke bare oppfattes 
som en konklusjon på min egen artikkel, men også som en innled
ning til en mer utførlig behandling i de etterfølgende bidrag
ene .

Fiskviks artikkel røper at han i alle fall har lest en bestemt 
utgave av SUKPfs historie; at han også har lest min artikkel i 
sammenhengj har jeg vanskeligere for å se. Han har kanskje ikke 
funnet det bryet verdt, siden han med sitt vitenskapelige fal- 
keblikk har oppdaget det ensidige kildematerialet, artikkelfor
fatterens forutinntatthet og den derav uvitenskapelige behand
lingen av stoffet. Men^grunnlaget for Fiskviks bedømmelse av 
kildematerialets ensidighet, min forutinntatthet, ja grunnlaget 
for hele kritikken, forblir sfinxens hemmelighet. Han gir der
med et skinn av å representere objektiviteten selv - det mystis 
ke, allsidige allvitende. Vi har altså å gjøre med en represen
tant for vitenskapen overhodet - så å si den marxist-leninistis 
ke normalforstand. Denne karakteristiske formen for kritikk 
kjenner vi så altfor godt igjen fra de borgerlige ideologipro- 
dusentenes virksomhet. I sin suverene objektivisme, hevet over 
alle motsigelser, tar denne normalforstanden ganske enkelt for 
gitt at den vil bli trodd.
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Trond Spurkeland:

Stalinismens fallitt

"Om det ikkje er vår sak å konstruera framtida og gjøra alt 
ferdig for alle tider, er det heva over tvil kva vi har å. 
gjøra i dag; eg siktar til den omsynslause kritikken av alt 
beståande, omsyns laus i den forstand at kritikken fryktar 
korkje sine eigne resultat eller konfliktår med nåverande 
makter," 1

"Den levande, skapande aktiviteten til massane er hovud- 
faktoren i det nye offentlege livet Sosialismen kan
ikkje verkeleggjørast via ordrar som blir gitt ovanfrå. 
Sosialismen er framand for embetsmannsaktig og byråkratisk 
autonomisme, Levande, skapande sosialisme er verket til 
dei skapande massane sjøl." 2

Spørsmålet om stalinismen har lenge vore eil sentralt strids
spørsmål i den internasjonale kommunistiske rørsla (og blant 
alle progressive elles)• Den 20.partikongressen i Sovjet
unionen, våren 1956 ("avstaliniseringas kongress"), gav start- 
skotet til ein omfattande stalinismedebatt i Aust- og Vest-
Europa, og i Kina, I denne debatten er det få som har forsøkt 
å etablera eit marxistisk begrep om stalinismen. Dei fleste har 
nøgd seg med ein overflateanalyse: ei rekke "kritikarar" ser 
problemet ieit moralistisk perspektiv ("Stalin var ein bøddel"); 
andre blir hengande fast i ein ureflektert Stalin-apologi 
("Stalin var ein stor revolusjonær"), Ein tredje kategori 
"analytikarar" - i Norge representert ved NKP (Norges kommunist
iske parti), skal og nemnast.
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Det første standpunktet ("bøddelteorien"), er det tradisjonelt 
borgarlege; og vi ser her ingen grunn til å dvela ved dette.
Det andre standpunktet - i vårt tilfelle representert ved AKP 
(m-l)/Rød Ungdom (tidlegare SUF(m-l)), har imidlertid krav på 
større merksemd, Kameratane i desse organisasjonane har for 
så vidt intensjonen i orden: ein vil analyséra den politiske 
og økonomiske utviklinga i Sovjet under og etter Stalin frå 
ein marxistisk synsstad, med det føremålet å trekka historiske 
lærdommar av det første forsøket på å bygga opp eit sosialist
isk samfunn, ,,Oppsummering,f er stikkordet. Men i praksis vik 
ein tilbake frå å foreta ein revolusjonær marxistisk analyse 
av tilfellet Sovjetunionen, Årsaka er å finna i ein kombina
sjon av teoretisk forvirring og redsla for å gi konsesjonar 
til den borgarlege hetspropagandaen. Konsekvensen er at det 
til dags dato ikkje er levert eitt einaste bidrag fra AKP/Rød 
Ungdom som på avgjørande vis kan gi ei skikkeleg (marxistisk) 
forståing av samfunnsutviklinga i Sovjetunionen, 3

Det tredje standpunktet - her representert ved NKP - er det 
tragiske. På NKP-hald er spørsmålet om korvidt sosialismen 
blei berga i Sovjet under og etter Stalin, heilt nuproblematisk 
Evna til revolusjonær marxistisk analyse er i NKP forlengst 
érstatta av apologetiske forpostfektingar - staiiniseringa 
sette sitt preg også på dette partiet, Einkvar kritisk analyse 
av Sovjetunionen - på marxistiske premissar - blir automatisk 
avfeia som "antisovjetisme", etc. Den teoretiske eklektisismen 
og den politiske revisjonismen (to sider av same sak) gjennom- 
syrar "Norges kommunistiske partiI 11. Det er nødvendig å seie 
klart ifrå om dette.

I det vi her bryt med dei 3 ovvannemde "analyse"-
metodane, stiller vi spørsmålet: representerer samfunns

utviklinga i Sovjetunionen frå 1921 og fram til i dag ei styrk
ing eller ei svekking av proletariatets revolusjonære og demo
kratiske diktatur ? Dvs. blir sosialismen (det proletariske, 
sosialistiske demokratiet) bygd, styrka eller utvikla i denne 
epoken? Eller blir sosialismen underminert, idet nye hersk- 
ande sjikt (klassar) etablerer seg? Vi erkjenner at dette 
notatet har ein fragmentarisk karakter - plassomsyn og mang- 
lande kompetanse har ansvaret for det. Ei omfattande vurder
ing av den indrepolitiske utviklinga i Sovjet ville m.a, krevja 
ein systematisk analyse av heile komintern-tradisjonen,4 og av 
den internasjonale klassekampens karakter i ein 30-40-års epoke 
I det vi i analysen legg hovudvekta på epoken 1924-1953, tar 
vi opp følgjande tema:

1) Teoretisk klargjøring,
2) NEP (den nye økonomiske politikken) - 1921-1928.

160



3) Industrialiseringa - framvoksteren av nye samfunnssjikt.
4) Jordbrukskollektiviseringa.
5) Utviklinga i bolsjevikpartiet.
6) Dei hemmelege politiinstitusjonane - karakter og funk

sjon,
7) "Og etter Stalin",
8) Sovjetunionen - ein kapitalistisk samfunnsformasjon?

TEORETISK KLARGJØRING

Spørsmålet om proletariatets diktatur er det grunnleggande 
spørsmålet i den sosialistiske revolusjonen, I denne revolu
sjonen erobrar proletariatet (arbeidarklassa) den politiske 
makta (statsmakta), for deretter å omforma alle grunnleggande 
sosiale forhold: produksjonsforholda, dei ideologiske forholda, 
etc. Poenget med revolusjonen og sosialismen er og må vera å 
bygga opp eit samfunn der ei klasses utbytting og utplyndring 
av ei anna klasse (andre klassar) er umogeleg. Arbeiderklassa 
er i den kapitalistiske produksjonsmåten objekt for utbytting, 
i det denne klassa produserer meirverdi som borgarskapet til- 
eignar seg. Og fordi kapitalistisk produksjon er produksjon 
for privat profitt, ein profitt som via den kapitalistiske 
konkurransen blir realisert på marknaden, får den ødeleggande 
konsekvensar for arbeidarane: rasjonalisering, tidsstudier, 
pendling, avfolking av landsbygda, forsøpling, etc. Arbeidar
klassa må også her i landet - for å frigjøra seg sjøl og heile 
samfunnet, likvidera kapitalismen, i det den på ruinane av 
dette systemet bygger opp eit sosialistisk samfunn. Det lang
siktige målet er kommunismen - det klasselause samfunnet.

Det proletariske diktaturet er eit klassediktatur - det store 
fleirtalets diktatur over eit forsvinnande mindretal. Det er 
altså eit diktatur, men eit revolusjonært og demokratisk dikta
tur - arbeidarmakt ‘over det styrta borgarskapet. For marxist- 
leninistane er ikkje det proletariske diktaturet eit mål i seg 
sjøl, det er historisk å rekna som ei sosial overgangsform 
(-samfunn), Dette er nødvendig fordi dei omstyrta borgarlege 
klassekreftene ustanseleg vil forsøka å gjenoppretta sitt eige 
mindret als diktatur.

PRESISERING:

Proletariatets diktatur er altså ikkje noe som ein mekanisk 
kan seie enten består (er tilstades) eller ikkje består (ikkje 
er tilstades). Det ein kan og må gjøra, er å avgjøra korvidt
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det proletariske diktaturet tendensielt ("sosialisme som pro
sess") blir styrka, altså utvikla; eller korvidt det tendensi
elt blir underminert (eventuelt går i oppløysing)• At prole
tariatets diktatur blir utvikla: stadig meir konsolidert, 
betyr fundamentalt sett at det sosialistiske demokratiet blir 
utvikla (bygd); og at det sosialistiske demokratiet blir utvik
la, betyr stadig større og meir reelt demokrati for dei arbeid- 
ande og produserande massane. (Marx: "dei direkte produsent- 
ane"). At sosialismen blir bygd, må altså frå den revolusjon
ære marxismen-leninismens standpunkt nødvendigvis og ubetinga 
innebera at dei direkte produsentane oppnår kontrollen med og 
makta over produksjonen og produksjonens resultat, Eit ut
vikla marxistisk sosialistisk samfunn er eit samfunn - det 
første i historia - der dei arbeidande massane har uinnskrenka 
makt til, og gjør bruk av denne makta, å forma heile sin livs
situasjon, Eit kvart forsøk på å forkludra dette, eit kvart 
forsøk på å "tilbakevisa" dette under dekkke av kampen mot 
"borgarleg humanisme" etc,, representerer de fakto ein revisjon 
av essensen i den marxistiske sosialismen.

Vi sa at proletariatet gjennom den sosialistiske revolusjonen 
erobrar statsmakta, men her trengs ei konkretisering. Allereic 
i sine skarpsindige analysar av Paris-kommunen strekar Marx 
under at proletariatet ikkje ganske enkelt kan nøya seg med 
å overta det gamle statsapparatet og setja det i gang for sine 
eigne føremål. 5 Det statsapparatet Marx her snakkar om, er 
det borgarlege statsapparatet. Dette apparatet har sitt opphav 
i det absolutte monarkiets tidsepoke, og dei viktigaste bestanc 
delane i dette apparatet er den ståande hæren, politiet, byrå
kratiet, presteskapet og rettsvesenet. Når marxismen-lenin- 
ismen krev at det borgarlege statsapparatet må knusast, er det 
fordi dette apparatet er åtskild frå dei arbeidande massane, 
fordi det står over dei, kontrollerer og manipulerer dei.
Slik blir dei herskande klassane si utbytting av arbeidarklass; 
sikra. Forholdet mellom den borgarleg-økonomiske strukturen 
som kviler på privateigedom av produksjons- og byttemidla, - 
og det borgarlege statsapparatet, er ikkje tilfeldig, men 
organisk og nødvendig. Det borgarlege statsapparatet skal 
ikkje over på nye hender, det må over tid ubetinga likviderast 
Skjer ikkje dette, må det i ein overgangssamfunnssituasjon 
nødvendigvis bli produsert og reprodusert maktrelasjonar som 
har ein ikkje-proletarisk (undertrykkande) karakter.

Dette betyr konkret at det på ruinane av det gamle statsappa
ratet må reisast eit nytt, av eit kvalitativt anna slag - det 
proletariske statsapparatet, Dette er ikkje lenger ein stat i 
eigentleg forstand. Medan alle statsformer som i historia går 
forut for sosialismen, representerer eit mindretals undertrykk- 
ingsmaskineri, representerer proletarisk statsmakt reelt
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demokrati for arbeidarklassa og dei arbeidande massane, Oppor- 
tunistar og revisjonistar av ulike avskygningar "gløymer" eller 
perverterer den fundamentale marxistiske innsikten om det 
proletariske statsapparatet. I ei rekke bøker og skrifter 
("Staten og Revolusjonen", "Proletariatets diktatur og renegaten 
Kautsky", "Dobbeltmakta" etc.) skisserer kamerat Lenin dei 
grunnleggande kjenneteikna ved proletariatets demokratiske 
diktatur:

1) Grunnlaget for den proletariske makta er ikkje lover 
som er drøfta og vedtatt i eit parlament, men det 
direkte initiativet frå massane nedanfrå.

2) Hæren og politiet må oppløysast fordi dette er institu- 
sjonar som blir brukte mot folket. I staden må folket 
sjøZ væpnast (folkemilitsen). Dei arbeidande massane 
syter sjøl for ro og orden, og undertrykker sine kontra- 
revolusjonære fiendar.

3) Embetsmannsstanden (byråkratiet) må erstattast av mass
ane sitt direkte styre, eller setjast under massane sin 
direkte kontroll. Embetsmennene er valde av arbeidar- 
ane, og kan avsetjast til ei kvar tid, Løna til embets
mennene må ikkje overstiga ein kvalifisert arbeidars løn.

Dette er altså essensen i den proletariske statsmakta - dette er 
sovjetmakt i, eigentleg forstand. Sovjetmakta (Sovjetdemokrati- 
et) var i 1917/1918 arbeidarane og bøndene sine politiske og 
økonomiske maktutøvingsorgan. Det var gjennom sovjetane at 
dei arbeidande massane skrittvis skulle oppnå den reelle kon
trollen, med produksjonsprosessen (sosialistiske produksjons
forhold). Samtidig skulle massane, via sovjetane og fagforen- 
ingane, kontrollera og bekjempa byråkratiske utvekstar på stats- 
og partiapparatet. Men i 1919 - midt under intervensjons- og 
borgarkrigen - erkjenner Lenin at sovjetane bare er eit styre 
av dei mest f r ams kr idne arbeidarane, ikkje eit styre Ved dei 
arbeidande massane sjøl, 6 I 1921 er situasjonen slik at det 
er umogeleg å heva sovjetdemokratiet opp på eit høgare nivå - 
snarare tvert imot. Store delar av arbeidarklassa (industri- 
proletarar) hadde stroke med under borgarkrigen (frå 1.2 til 
2.6 mill); og det låge kulturelle nivået i folket represen
terte ei anna alvorleg hindring. Når Lenin på kongressen i 
1921 såleis slår fast at proletariatets diktatur for øyeblikket 
må utøvast gjennom partiet, så er det totalt misforstådd å tru 
at Lenin nå har skifta standpunkt i eit fundamentalt teoretisk- 
politisk spørsmål, Lenin gir i 1921 ikkje ei endeleg eller 
tilstrekkeleg bestemming av det proletariske diktaturet. Tvert 
imot, Dei ekstraordinære sosiale forholda i 1921 pressar Lenin 
til å erkjenna at det proletariske diktaturet førebels er at 
partiet, påvegner av massane, forsvarar dette diktaturet.
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Partiet regjerer på vegner av massane (NBl) På den eine sida 
skal partiet forsvara proletariatet mot eit byråkrati som ettei 
sin struktur og funksjon er eit borgarleg statsapparat; på den 
andre sida skal partiet - over tid - hjelpa dei arbeidande 
massane til å likvidera dette apparatet, idet partiet blir eit 
revolusjonært instrument for arbeidarklassa.

Sovjetmakta gårdelvis i oppløysing i løpet av borgarkrigen, og 
fullstendig i løpet av 20-talet, utan at organ av ein tilsvar
ande karakter blir etablert. I 1924 gjør ein rett nok forsøk 
på å gjenreisa sovjetmakta på landsbygda, som representerer 
det største problemet. Dette lykkast aldri. 7 Stalin stiller 
ikkje spørsmålet om sovjetane ut ifrå den leninistiske teorien 
om politisk makt, men ut ifrå spørsmålet om korleis ein prakti: 
skal få desse til å fungera, I 1927 innrømmer Stalin at det 
ikkje skjer reelle val til sovjetane, I 1928 blir det offisi
elt stadfest at det i svært mange sovjetar praktisk talt aldri 
blir halde plenumsmøte.8 6,januar skriv Pravda: "Bøndene ser
på sovjetane som eit tvangsorgan, og ventar seg bare ordrar og 
instruksjonar frå dei, i dei fleste tilfella av upopulært slag 
16,mai 1928 poengterer Pravda: "Parolen om sjølkritikk (I) 
betyr gjenopplivinga (NB) av demokratiet i partiet, sovjetane 
og i fagforeningane "(våre uthevingar)",10 Det at sovjetmakta 
reelt går i oppløysing på 20-talet, representerer de facto ein 
avgjørande knekk for det proletariske diktaturet - sovjetane 
utgjorde ein grunnleggande bestanddel i den proletariske stats 
makta. På 30-talet eksisterer det sovjetmakt bare på papiret 
(juridisk formalitet).

NEP

I 1921 er landet på kanten av samanbrot - etter 4 år med borga 
krig og imperialistisk intervensjon. Det det står om nå, er 
(bokstaveleg) å overleva eller å gå til grunne, I denne situa 
sjonen blir NEP (den nye økonomiske politikken) introdusert,

I følgje Lenin er NEP eit nødvendig taktisk tilbakeskritt, Al 
ment legaliserte NEP borgarlege handelsrelasjonar mellom regiir 
(staten) og bondemassane, Meir konkret innebar NEP:

1, Slutt på rekvisisjonen (krigskommunisme), innføring a^ 
naturalskatt (i 1924 erstatta av ein lønsskatt),

2, Legalisering av privathandel (dekretet om nasjonaliser 
ing av all småeigedom avskaffa 17,mai 1921),

3, Ei rekke bedrifter blir reprivatisert, Samtidig blir 
mange statsbedrifter nedlagde (primært på grunn av 
energimangel).
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4) Eit 50-tals konsesjonar blir gitt til utanlandske 
kapitalistar (særleg i tømmerindustrien) , 11

NEP bar i seg fleire motsetningar, Den viktigaste av desse 
viste seg i 1924-1925, i den såkalla prisgapkrisa ("sakskrisa"). 
Poenget er at jordbruksproduksjonen kom raskare på beina igjen 
enn industrien, I oktober 1923 utgjør prisane på industrivarer 
(gjennomsnittleg) ca, 270% i høve til 1913 - nivået, jordbruks- 
prisane bare 87%,12 Inflasjonen et kraftig på seg; og det opp- 
kjem ein utstrakt spekulasjon i industrivaresktoren, særleg på 
landsbygda, I heile denne tida aukar privathandelen sterkt, 
særleg fram til 1926/1927, Dette var ein logisk konsekvens av 
NEP-politikken,

Frå ein revolusjonær marxistisk synsstad representerte NEP eit 
alvorleg dilemma. Systematisk å sleppa laus småproduksjonen 
var stikk i strid med all marxistisk oppfatning av kva som må 
vera den økonomiske politikken i bygginga av sosialismen. Som 
Lenin formulerte det: "Småproduksjon avlar kapitalisme". I 
perioden 1925-1929 kjem det i bolsjevikpartiet til å utspela 
seg harde debattar om kva som må gjørast; og måten debatten ut
vikla seg på, fekk tragiske konsekvensar for partiets karakter 
og funksjon, og dermed for heile samfunnsutviklinga i Sovjet
unionen,

INDUSTRIALISERINGA

Innleiingsvis poengterer vi at alle dei skiftande fløyane i 
bolsjevikpartiet på 20-talet erkjenner problema, Å framstilla 
det slik at dei skiftande "høgre"- og "venstre"-opposisjonane 
var imot industrialiseringa og kollektivisering - og det gjør 
den stalinistiske historieskrivinga - er beint fram latterleg. 
Debatten konsentrerte seg om kva for middel ein burde ta i 
bruk, tempoet i utviklinga, kva slags faremoment som hefta ved 
dei ulike framlegga til løysingsforsøk, etc, - I 1925 utvik- 
lar det seg ein venstreoppsosisjon, Hovudtalsmennene for 
venstre er Trotski , Preobrazhensky» Kemenjev og Sinovjev.
Denne fløya argumenterer for ein økonomisk politikk som er 
blitt karakterisert som "opphaveleg sosialistisk akkumulasjon".
Bakgrunnen er Marx, I kapitalen 13 har Marx eit avsnitt der 
han drøftar spørsmålet om opphaveleg kapitalistisk akkumula
sjon. I sin analyse - som har England som objekt - påviser 
Marx at kapitalakkumulasjonen der under dei første fasane av 
kapitalismen skjedde via ei ekspropriering av bøndene, og via 
utbytting av koloniane, Dei kapitalkonsentrasjonane som blei 
"henta" frå desse 2 kjeldene, blei investerte i industrielle 
foretak.
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Det som skjer i 1925, er at venstre mekanisk overtar Marx sitt 
skjema for opphaveleg kapitalistisk akkumulasjon, "Vi treng eir 
opphaveleg sosialistisk akkumulasjon", seier Preobrazhensky,14 
Skal det bli mogeleg å utvikla industrien - hevdar venstre - ml 
ein samla opp meirverdi frå jordbruket for investering i indu
strien, Partiets industrialiseringsprogram er for beskjedent, 
heiter det; og politikken overfor dei velståande bøndene som 
har etablert seg på grunnlag av NEP ("kulakkfaren"), har vore 
for mild.

Det er utan vidare klart at venstre i 1925 legg opp til ein 
økonomisk politikk som ville medføra ei regulær utbytting av 
bondemassane, I 1925 går såleis høgrealliansen - Bucharin/ 
Stalin - imot venstres program. Argumentasjonen er at venstre- 
programmet representerer ein "eventyr-politikk", og at det vil 
medføra utålelege offer for bondemassane, Bucharin på si side 
("teoretikaren for NEP"), plederer for at NEP-politikken må 
styrkast. Han poengterer at bruk av tvangsmessige åtgjerder 
overfor bondemassane er livsfarleg for eit regime som er avhen^ 
ig av eit vennlegsinna (ikkje-antagonistisk) forhold til små- 
og mellombøndene, Bucharin som dei andre vil sosialismen, 
men ein "sosialisme i sneglefart", Ein må for all del ikkje 
gå raskare til verks enn at bondemassane frivillig kan aksept- 
era politikken,

Om Stalins posisjon i denne samanhengen er følgjande å seie: 
etter prosessane i 30-åra blir Stalin framstilt som den store 
teoretikaren både i industrialiserings- og kollektiviserings- 
saka, Medan "vår kloke far, kamerat Stalin" på klarsynt vis 
hadde sett problema, hadde dei andre bolsjevikleiarane arbeidd 
for ei restaurering av kapitalismen i Sovjetunionen ("imperia
lismens og fascismens agentar"). Denne versjonen er øyre- 
skurrande falsk, Sanninga er at Stalin i desse debattane 
ikkje bidrog med ein einaste original ide, men at han heldt 
seg varsamt i bakgrunnen, utan å eksponera seg for kraftig.
Slik blir det mogeleg for Stalin, i det han ser i kva retning 
vinden blæs, å hamna på "det rette standpunktet". Det er 
riktig at vestres program frå 1925 ville ha innebore harde 
offer frå bondemassane si side; og Charles Bettelheim si 
drøfting av denne saka klargjør det problematiske i denne posi
sjon,15 Samtidig gjør vi merksam på at korkje Preobrazhensky 
eller andre venstre-folk noen gang gjekk inn for å bruka 
tvangsmessige, voldelege åtgjerder overfor dei breie bonde
massane, Denne kjensgjerninga lar seg ikkje sopa under matta 
ved hjelp av ideologiske proklamasjonar, Likeeins er det 
klart at Bucharins linje - konsekvent gjennomført frå hans 
side i perioden 1925 - 1929 - ikkje var ei linje som kunne gi 
grunnlag for ei genuin sosialistisk utvikling i Sovjetuni
onen, Korkje Stalin eller Bucharin kjem i 1925 (eller seinare
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unna grunnproblematikken: korleis skaffa ti Is trekke lege akku
mulasjons fonds til industrien i eit økonomisk tilbakeliggande 
land, utan å set ja den livsviktige alliansen mellom proletari
atet og bondemassane i fare. Både tesen om "sosialisme i 
sneglefart" og den industrialistiske tesen til venstreopposi
sjonen reflekterer ulike sider av eit reelt eksisterande prob
lem; men ingen av desse posisjonane var adekvate (tilstrekke- 
1 ege) for ei "optimal" løysing av problema, Noen år seinare 
overtar Stalin de facto venstre-f løyas program, og fører det 
ut i dets ekstreme konsekvensar - på praktisistisk vis (dette 
gjeld både industrialiseringa og kollektiviseringa). Stalin- 
apologetane "gløymer" dette - i sin iver etter å ta eit 
"oppgjør" med "imperialismens agentar" (Bucharin, Rykov,
Trotskij, Radek, etc,). Som Karl Marx gjør merksam på: histor
ia gjentar seg, første gongen som tragedie, andre gongen som 
farse.
Konkret stiller spørsmålet seg korvidt den sovjetiske industri- 
aliseringsmodellen la grunnlaget for sosialistiske produksjons
forhold {ein sosialistisk basis). At det blir utvikla sosial
istiske produksjonsforhold, betyr fundamentalt sett at produk
sjonen blir organisert slik at arbeidarklassa, og ikkje eit 
politisk sentralbyråkrati, får herredømet over produksjonen og 
dens resultat. Den revisjonistiske tesen, som "viser" at 
sosialismen består i Sovjetunionen under og etter Stalin, stør 
seg på at det "er statseigedom av produksjonsmidla i Sovjet
unionen". På grunnlag av jurddiske formalitetar å trekka vidt
gående slutningar om vesenstrekka i ein samfunnsformasjon, har 
lenge vore god latin for vulgærmarxismen. Men på grunnlag av 
juridiske formalitetar har ein ingen som helst sjanse til å seie 
noe grunnleggande om korvidt dei direkte produsentane faktisk 
utøver det samfunnsmessige herredømet. Nasjonalisering er ikkje 
sosialisering. Det proletariske klasseherredømet inneber 
konkret at ccrbeidccrane bestemmer kva som skal gjørast med den 
meirverdien dei sjøl har skapt, at dei avgjør spørsmålet om 
lønsdisposisjonar, bonusordningar, premiering, etc. Etableringa 
av sosialistiske produksjonsforhold krev ei radikal omforming 
av den borgarlege tilstanden der noen få styrer, kontrollerer og 
prioriterer, og der fleirtalet (arbeidarane) blir kontrollerte 
og manipulerte. Den borgarlege arbeidsdelinga - mellom åndeleg 
og kropps leg arbeid - må awiklast. Det er bare under bestemte 
ideologiske og politiske forhold at planøkonomi (sosialistisk 
planlegging) kan bli ein revolusjonær reiskap for arbeidar
klassa, Eit hovudvilkår for sosialismen er at arbeidardemo- 
kratiet (sovjetmakt) blir oppbygd, ikkje bare på bedriftsnivå, 
men og i staten (proletarisk statsapparat -.), 16

Vår tese er nå: den sovjetiske industrialiseringspolitikken
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legg ikkje grunnlaget for ei revolusjonering av dei sosiale 
produksjonsforholda, men blir tvert imot gitt ei slik retning 
at det oppkjem eit nytt sjikt på bedriftsnivå: direktørar, 
administratorar, teknikarar etc, ( forholdet mellom monopol- 
byråkratiet og bedriftssjiktet tar vi opp til drøfting seinare) 
Det ev dette sjiktet - direktør/manager-sjiktet som gradvis 
etablerer seg under Stalin, som kjem til å utgjøva klassebasis
en for den moderne sovjetrevisjonismen. Dette sjiktet (stundom 
kalla teknokratiet) som i ly av proklamasjonar om "at vi bygger 
kommunismen", styrkar sine posisjonar på 20- og 30talet, I 
"Foundations of planned economy" 17 viser Carr/Davis at det 
raskt utvikla seg ein trippelallianse mellom monopolbyråkratiet 
(Kurons/Modzelewskis/vår term)/ fagforeiningsleiinga/ og "the 
management" i industrien, I denne trippelalliansen er det 
monopolbyråkratiet som kontrollerer produksjonen og disponerer 
over dens resultat, mens fagforeiningsleiarane og direktørane 
fungerer som ein kategori effektuerccnde agentar ("arbeidets 
overvakarar"; våre termar, T,St). Når fagforeiningsleiaren 
Tomsky (ein av fascismens agentar?!) trekker seg frå si still
ing, og seinare blir degradert på grunn av "høgreopportunisme" 
er det fordi han går imot at fagforeiningane utelukkande blir 
gjordt til effektuerande organ for det politiske sentral-byrå- 
kratiet,

Oppkomsten av dette direktør/managersjiktet heng organisk i 
hop med tilfellet dei borgarlege spesialistene• 18 Allereie 
i 1917 inntar desse ein priviligert posisjon. Det låge kultur
elle nivået i folket nødvendiggjorde i følgje Lenin bruken av 
borgarlege spesialistar i produksjonsprosessen. Det var eit 
nødvendig vonde; men føresetnaden var at desse folka måtte 
haldast under politisk kontroll. Men frå 1925 aukar previlegia 
for desse folka raskt, I 1926 er dei åpenbare: bilar, produk- 
sjonsbonus, eigne reglar for lønsauke etc, 19 Og på midten av 
30-talet er stoda skrikande åpenbar: lukka restaurantar; 
luksuriøse bustader; "gåvekonvoluttar"; 20 landsstadar (datsjae 
med swimmingpools; A, B og C-butikkar på landsbasis, i det 
proletariatet med sine C-kort er henvist til C-butikkane (der 
utvalet var skralast); klassedeling (Merk systematikken!) i mat 
salane på bedriftene (ein slags mat for arbeidaren, ein for 
direktøren); astronomiske lønsskilnader mellom arbeidarane 
innbyrdes, men særleg mellom arbeidarane/"the management", 
(Opptil 100-1).21

I 1929 utgjør teknokratiet ca 3500 agentar (Carr/Davis). Dette 
sjiktet har i kraft av sine previleg og i kraft av sin makt
posisjon på bedriftsnivået, interesser som radikalt skil seg fr- 
proletariatets, I tillegg blir det klart at desse folka ser 
sine interesser tente med partimedlemsskap, i det dette gir
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ein relativ sosial tryggleik mot substansiell kritikk nedanfrå,
I 1928 er 9/10 av industridirektørane partimedlemmer (Carr/ 
Davis).

Vi veit at ei rekke "ortodokse" (!) partimedlemmer reagerte 
kraftig mot denne utglidinga. Og her måtte ein ha forventa at 
"store" revolusjonære av typen Stalin observerte at utviklings
tendensen var vindskeiv frå ein revolusjonær sosialistisk syns
stad, og at det var blitt nødvendig å ta kraftige forholdsreg- 
lar mot dette. Men langt derifrå! Vi slår fast at Stalin og 
krinsen kring han fører ein systematisk ccnti-egalitær politikk. 
Når arbeidarane opponerte mot direktørveldet på bedriftsnivå, 
gjorde dei det fordi dei sjølsagt var klar over at dei var 
makteslause overfor direktørane, Arbeidarane kan umogeleg 
erverva seg eit sosialistisk medvit når den økonomiske basisen 
er ikkje-sosialistisk (!), Såleis kjem det på slutten av 20- 
talet fleire stader til opne konfliktår mellom arbeidarane og 
fabrikkleiinga (i 1926 har meir enn 80% av dei borgarlege 
spesialistane arbeidd over 20 år i industrien). 22 Desse 
spesialistane blir av enkelte partikadrar betegna som apolitiske 
sløve, reaksjonære, i høgda borgarlege industrialistar; dei 
"vil heller spela kort og ha ein drink om kvelden" 23 enn å 
skolera seg politisk.

Allereie i 1926 rykker Stalin ut til eit forsvar for hardt 
kritiserte spesialistar (direktørar). Og for ettertida tar 
Stalin i alle slike konfliktår part for direktørane, mot 
arbeidarane. Kor var Stalin den 4.desember 1933, da det blei 
sendt ut direktiv om at matforsyningar og andre nødvendige 
livsmidlar heretter skal underleggast kontrollen til bedrifts- 
direktørane, "for å styrka makta til fabrikkdirektørane"? Kor 
var Stalin da monopolbyråkratiet i 1938-1941 vedtok arbeidar- 
lovane? Kanskje han var på ferie? 24 I 1934 er ikkje Stalin 
snauare enn at han prinsipielt legitimerer dei veldige sosiale 
differensieringane og previlegia, I det han forvrenger ein 
tekst av Lenin, drar Stalin til felts mot "likskapsmakarane": 
"For det andre er det kjent for einkvar leninist, dersom han 
verkeleg er leninist, at likskapsmakeriet når det gjeld behov 
og personlege livskår, er noe reaksjonært, småborgarleg tøv, 
som er verdig ei eller anna primitiv sekt av asketar, men 
ikkje eit marxistisk organisert sosialistisk samfunn", 25 
Har vi verkeleg tatt så grundig feil at vi ikkje ser at det 
nettopp er dette (skyhøge sosiale differensieringar, astronom
iske lønsskilnader) som kjenneteiknar det sosialistiske sam
funnet? Jaggu har vi levd bra lenge på illusjonar!
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DET INDRE PÅRTILIVET

Det leninistiske partiet er eit masseparti i ein forstand - 
eit eliteparti i ein annan. Åt det er eit masseparti, betyr 
konkret at det må ha solid massestøtte og tillit, særleg i 
arbeidarklassa, altså klassebasis. Samtidig er partiet eit 
elite-parti, i den forstand at det stiller svært store krav 
til partimedlemmene. I ein kommunistisk organisasjon av lenin
istisk type er det ein fundamental føresetnad at medlemmene har 
rett og plikt (NBl) til å setja seg inn i premissane for parti
ets politikk, slik at medlemmene kan ta sjølstendig stilling 
til desse premissane. I praksis er det bare slik ein kommu
nistisk organisasjon kan unngå dominerande tendensar til byrå
kratisk sentralisme og'opportunisme i det indre partilivet (og 
i politikken). Ein adekvat, vitskapleg grunngitt politikk er 
bare mogeleg når alle partimedlemmene på like fot er med og 
bestemmer politikken. Det er eit krav at partimedlemmene 
lojalt følgjer opp dei vedtaka partiet gjør - så sant desse er 
demokratisk-sentralistisk fatta vedtak. Samtidig er det imid
lertid slik at dersom det i partiet oppkjem linjer som det 
står strid om, har dei partimedlemmene som anser ei linje for 
å vera feilaktig, både rett og plikt til å kjempa mot denne 
linja. Dette heilt uansett om ein da kjem i konflikt med parti
ets organisatoriske leiing. Den politiske serviliteten repre
senterer skadeleg ugras i ein leninistisk organisasjon, Byrå
kratisk sentralisme og politisk servilitet er tradisjonelt 
komplementære storleikar, "Den demokratiske sentralismen blir 
eit produksjonsvilkår for vitskapen i partiet." 26 Stalin har 
på fortreffeleg vis oppsummert problematikken slik: "Er det 
ikkje klart at vi opphører med å vera proletariske revolusjon
ære og at vi uunngåeleg kjem til å gå under om vi ikkje ryddar 
bort frå våre rekker denne småborgarlegdomen, dette klikkves- 
enet, når vi avgjør dei viktigaste spørsmåla i vår samfunns- 
oppbygging?" 27

Men som kominternsekretæren Mannilskij så det i 1937: "Papir 
er papir,og praksis er praksis" (!). Stalin har hovudansvaret 
for at den byråkratiske sentralismen utviklar seg i bolsjevik- 
partiet i epoken 1925-1930. Som partiets mektigaste mann, med 
eit veldig administrasjonsapparat til rådvelde, tillet Stalin, 
og er sjøl med på å utvikla, ein praksis innafor partiet som 
fører til dei stikk motsette resultata av det ein vil oppnå. 
Våre hovudtesar blir altså:

I. Det skjer ei ekstrem forsumping av det indre partilivet 
i epoken 1925-1930,

II, Partiet slik det framstår i 1930, er eit degenerert, 
anti-leninistisk parti,
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Grunngjeving:

A. Rekrutteringspolitikken.
Denne endrar seg radikalt etter Lenins død, (jamvel 
om det blir drive eit imponerande arbeid for å utrydda 
analfabetismen), Frå og med Lenin-oppbodet i 1924 
rekrutterer ein ikkje som før - på grunnlag av den 
enkeltes entusiasme og klassemedvit, - men gjennom 
direktiv ovanfrå. Partiet mistar karakteren av å vera 
ein relativt einsarta kaderorganisasjon, i det det 
utviklar seg ein elite (= klikk) i og omkring polit
byrået/sekretariatet, Samtidig endrar holdninga seg 
til previleg for partimedlemmer. Mens ein under Lenin 
på partikongressane gjorde vedtak (NB!) om at parti
medlemmene "ikkje har noen previleg over andre arbeid- 
arar, dei har bare større plikter" 28, blir parti- 
medlemsskap i stadig større grad ein veg til karriere 
og sosial status (jamfør det vi har sagt om dei sosi
ale differensieringane/direktørsjiktet). Det utviklar 
seg ein avvikande levemåte i forholdet mellom monopol- 
byråkratiet og direktørsjiktet/dei arbeidande massane 
(jamfør note 21).

B, Partiarbeidets karakter endrar seg. Det skjer ein 
veldig auke i talet på partifunksjonærar - kontorfolk 
i heildagsjobb, Ein alvorleg konsekvens er at dei 
lokale partileiarane sin kontakt med arbeidarane blir 
svekka. I oktober 1928 kjem det ein uvanleg fritt- 
talande artikkel i sentralkomiteavisa, der ein m.a. 
går inn på kvifor mange arbeidarar ikkje er interes
serte i å gå inn i partiet. Det blir peika på at 
arbeidarane føler at dei lågare partiorgana, som er 
dei einaste dei kjem i kontakt med, ikkje er i stand 
til "å kjempa mot defektar i arbeidet til økonomiske 
organ, til sovjetorgana og andre organ",29 og til å 
forsvara arbeidarane sine interesser, Partirepresen- 
tantane let ofte vera å stø dei krava arbeidarane 
reiser på produksjonskonferansar o.l. Og funksjonærane 
klyngar seg til partiboka, som eit statusbevis og som 
det einaste middel til å forbetra yrkessituasjonen 
(alt dette frå Sk-organet), I september 1927 pregar 
Pravda eit nytt begrep - "ikkje“partikommunistar"
(= "direktørar!). Desse er "folk som synest det er 
nok at dei medvite og samvitsfullt stør partiet" (I),30 
Poenget er at på slutten av 20-talet går skiljet i 
den sovjetiske samfunnsformasjonen mellom eliten i 
parti- og statsapparatet på den eine sida (med direktør- 
sjiktet som effektuerande agentar), og dei arbeidande 
massane, medlemmer eller ikkje, på den andre.
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C. Forsumpinga av partidebatten. Vi har nemnt noen av dei 
elementa som utgjør "produksjonsvilkåra for den demo
kratiske sentralismen". Utetter i 20-åra er det ein 
eintydig tendens til at debatten om sosialismens polit
iske og økonomiske problem konsentrer seg til topp
sjiktet i parti- og statsapparatet (monopolbyråkratiet) 
Og fordi Stalin er i ein strategisk maktposisjon» går 
han sigrande ut av desse fraksjonskampane* Vi poeng
terer i det følgjande noen framherskande trekk i ut
viklinga:

Ideologisk sjølkritikk

Frå 1925 er det ikkje lenger nok at folk får si politiske linje 
nedstemt, og rettar seg etter fleirtalsvedtaka. Dersom ein vil 
unngå sanksjonar (primært eksklusjon), må ein i tillegg aVsverja 
seg si overtyding. Det er Sinovjev (!) som først tar denne met
oden i bruk; men Stalin utviklar den til det fullkomne, Ein sli) 
praksis fungerer sjølsagt avskrekkande - den produserer servile 
partimedlemmer ("apparatsjiks"), og den degraderer den opposi
sjonelle moralsk og gjør han umogeleg som politisk tillitvekk- 
ande person i framtida. Slik "sjølkritikk" er: "den beste måt
en a unngå open diskusjon og bilegga stridane i organisasjonen 
på" 31 (Stalin), Når ein frå SUF-hald hevdar at det gjekk føre 
seg "breie massedebattar" på slutten av 20-talet, er dette heilt 
misvisande, Partimassane blir for så vidt "trekte inn i kamp- 
ane", men korleis? Det skjer ikkje slik at partimedlemmet 
får seg førelagd materiale som er utarbeidd om spørsmåla frå 
dei ulike fløyane, men gjennom at det blir tatt i bruk organisa
toriske og andre lojalitetsbånd. Ein trommar ihop arbeidarane, 
for å få dei til å gi si tilslutning til "framlegg" som allereie 
er vedtatt. Dette skjer før spørsmåla er blitt drøft på ein 
ikkje-antagonistisk måte. Slik var praksisen til alle frak- 
sjonane. Såleis Kamenjev/Sinovjev før kongressen i 1925, Dette 
blir innrømt i "Bolsjevik" - 1926: "Korkje i Moskva eller i 
Leningrad var massane informerte om substansen i problema. Det 
var apparatet som voterte’ ,32 På kongressen i 1925 poengterer 
Krupskaja at denne praksisen hindrar partimedlemmene frå å tala 
ope og ærleg,

Her nemner vi kampen mot Bucharin-fløya (1928-1929), Denne går 
føre seg eit heilt år i politbyrået før partimedlemmene blir 
informerte - og da gjennom den utanlandske kommunistpressa! 33 
(I 1928 sikrar Stalin seg kontrollen med "Pravda" og "Bolsje
vik") , I januar 1929 gjør Bucharin ein viktig observasjon, i 
det han uttalar i politbyrået: "Alvorleg brennande spørsmål 
blir ikkje diskuterte. Heile landet er i otte over spørsmålet 
om brød og forsyningar, men konferansane til det herskande
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proletariske partiet seier ingenting. Heile landet føler at noe 
er galt med bondestanden; men konferansane til det proletariske 
partiet, vårt parti, seier ingenting. På den eine sida haglar 
det med resolusjonar (som er i identiske termar) om avvik. På 
den andre sida er det millionar av rykte og sladder om høgre
folka, - Rykov, Tomsky, Bucharin etc. Dette er småskoren poli
tikk, ikkje den slags politikk som i ei vanskeleg tid fortel 
arbeidarklassa sanninga om situasjonen, som satsar alt på mass- 
ane, som hører og føler behova til massane, og utfører arbeidet 
i einskap med massane." 34

Slik gjekk det indre partidemokratiet i forråtning. Det blir 
skapt ein situasjon i partiet som gjør ein realpolitisk saks
retta debatt umogeleg, sjølve livsnerven i det leninistiske 
partiet. I denne degenereringsprosessen opptrer Stalin-f tøy a 
sjøt som fraksjon. Det marxist-leninistiske synet på teorien - 
analysar som kontinuerleg blir gjorde av den konkrete samfunns
formasjonen, og som skal "intervenera" i denne - , går i grav. 
Alle stridsspørsmål kan refererast til ein på førehand fastlagd 
standard; og alle synsmåtar blir bestemt som awikande eller 
samsvarande med denne, dvs. tidlegare analysar blir generali
serte. Som Georg Lukåcs adekvat har formulert det: "Den 
stalinistiske tendensen er, overalt der det er mogeleg, å 
sjalta ut alle formidlingssamanhengar og å bringa dei grovaste 
fakta i ein umiddelbar samanheng med dei mest generelle teoret
iske posisjonane35 Dette er kvintessensen i den byråkratiske 
sentralismen; og det er dette som for Stalin er "leninisme".
På den eine sida har ein den garantert riktige teorien, på den 
andre "avvika" (dvs. "fascismens agentar", "imperialismens 
lakeiar", "borgarskapets handtlangarar", "kontrarevolusjonens 
forkjemparar", etc., etc.). Medan Lenin framstår som det ufeil
bare geniet, opptrer Stalin som den store sjefsfortolkaren. På 
partikongressen i 1934 poengterer "vår kloke far" at alle kan 
jo "sjå" at det er partiets linje som har sigra". Ein treng 
faktisk ikkje "noe som helst bevis" (sic!). 36 Hic Rhodos, 
hic salta! Det var denne degenereringa som mogeleggjorde at 
70% (98) av dei som blei valde til sentralkomitemedlemmer i 
1934, forsvant utan vidare, idet nye folk kjem inn bakdøra (!).
Og det var denne forsumpingsprosessen som resulterte i at det 
store fleirtalet av dei utanlandske kommunistane som på slutten 
av 30-talet levde i politisk eksil i Sovjetunionen, blei likvi
derte på Stalins ordre, utan rettargong (ungararar, aust-tysk- 
arar, polakkar, jugoslavar, bulgararar, estlendarar). 37

Å forstå grunnane til og konsekvensen av denne forråtningsproses- 
sen, som i det alt vesentlege er avslutta i 1929-1930, er ein 
føresetnad dersom ein vil forstå bakgrunnen for Moskva-prosess- 
ane. Vi går ikkje her systematisk inn på desse prosessane. Vi
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nøyer oss med å awisa den tesen som går ut på at prosessane i 
hovudsak var eit "nødvendig oppgjør" med "fremte-kolonnistane 
i Sovjet", Vi er ikkje så illusoriske at vi ikkje trur det 
fanst slike folk i Sovjetunionen, Poenget er at det i Sovjet
unionen på 30-talet er skapt ein atmosfære av sosial og polit
isk vilkårlegdom, og at "teorien" om at heile den gamle garden 
av bolsjevikar var blitt fremtekolonnistar ("fascismens agent- 
ar", etc,), er ein ideologisk (falsk) konstruksjon. Denne 
konstruksjonen fungerte som ei brekkstang i arbeidet med å 
sjalta ut ein kvar tenkeleg opposisjon i Sovjetunionen - av 
heilt andre enn "femtekolonnistgrunnar", Som Varga, Tuominen 
og Lukåcs gjør merksam på: "alle spionerte på alle", I Stalin- 
epoken mista den marxistiske teorien sin karakter som teoretisk, 
kritisk analysereiskap, Dialektikken utartar til eit klaprande 
skjelett, beståande av opplesne og vedtatte sanningar, Sovjet- 
"marxismen" degenererte til ein legitimasjons-"vitskap", i det 
den kom til å fungera som ei ideologisk post festum-rettferdig- 
gjøring av den politikken som til ei kvar tid blei ført, Det 
er denne utvatningsprosessen Sartre treffande har karakteri
sert som marxismens sklerose (forkalking),

JORDBRUKSKOLLEKTIVISE RINGA

Oktoberrevolusjonen (1917) førte til ei substansiell omform
ing på den russiske landsbygda, Dei breie bondemassane, som 
i fleire generasjonar var blitt trelka av eit reaksjonært, 
aristokratisk godseigarvelde, gjekk med i revolusjonen under 
parolen "jord og fridom". Det er uomtivsteleg at utan den 
alliansen (russisk: smycha) bolsjevikpartiet og det russiske 
proletariatet oppnådde med dei breie bondemassane, hadde ikkje 
revolusjonen vore mogeleg. Men her må vi vera merksam på at 
bondemassane ikkje gjekk med i revolusjonen utifrå ei medviten 
sosialistisk orientering. Som Eugen Varga gjør merksam på:
"Den vitenskapelege sosialismens ide ble bare i en viss utstrek
ning forstått i det øverste sjiktet i arbeiderklassen, og over
hodet ikke i bondemassene" (vår utheving), 38 Det er eit fak
tum at bolsjevikpartiet ikkje hadde noen reell klassebasis på 
landsbygda, og at det bare i liten grad kunne influera på den 
sosiale omveltingsprosessen på landsbygda, Bolsjevikane hadde 
aldri drive revolusjonært massearbeid på landsbygda, slik dei 
kinesiske kommunistane i fleire tiår gjorde det ("landsbygdas 
raude basar"),

Revolusjonen likviderte godseigarklassa og landarbeidar- 
klassa i Russland. Dei fleste landarbeidarane
fekk seg tildelt jord; og utparselleringa av godseigarjorda 
bidrog til at skilnaden mellom storbønder og fattigbønder blei
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kraftig redusert• Oktoberrevolusjonen skapte millionar av nye 
sjøleigarar på landsbygda i Russland. Denne strukturendringa 
er det viktig å ha klart for seg, med omsyn p'å kollektiviser- 
inga (og i lys av NEP). Vi nemnde at NEP legaliserte småprod- 
uksjon og småhandel, og vi viste til prisgapkrisa. Dessutan 
er spørsmålet om opphaveleg sosialistisk akkumulasjon berørt. 
Noen data for å illustrera dei faktiske forholda:

Jordbruket:
1927: Statsbruka utgjør 1,1% av dyrka areal

Kollektivbruka utgjør 0,6% av dyrka areal 
Individuelle bønder, 98,6% av dyrka areal

I 1917 var det 17 millionar bondehushald - i 1927 25 millionar, 
Produksjonsreiskapane er for det meste primitive: i 1928 
bruker 1/4 av bondehushalda treplog (NBl). Denne tilstanden 
blei supplert ved at regimet i første omgong ikkje klarte å 
gjøra noe radikalt med prisgapkrisa - såleis fall produksjons- 
lysta hos bondemassane til eit lågmål. Dette reflekterer seg 
radikalt i statistikken over korneksport frå Russland:

1913 : 12 millionar tonn
1925/1926: 2 i»

1927/1928: 0,3 " i»

1929 : 0.25 i» 39

NEP framskaffa ei ny overklasse på den russiske landsbygda - 
kulakkane ("landsbygdas kapitalis tar"), For bolsjevikpartiets 
lære og politikk hadde det alltid vore ein fundamental føre
setnad at det eksisterte antagonistiske klasseforhold på lands
bygda. Det vesentlege i denne føresetnaden blir på slutten av 
20-talet at små- og mellombøndene viser ei fiends leg holdning 
overfor kulakkane, og at det er mogeleg å mobilisera dei breie 
bondemassane til politisk klassekamp mot kulakkane.

Nå viste det seg imidlertid at dei teoretiske føresetnadene 
bare i liten grad samsvarte med dei harde kjensgjerningane.
Det det går om, er å forstå årsakene til det, I tida 1927-1928 
gjennomgår det russiske jordbruket ei krise - hausten 1927 rår 
det ein katastrofal mangel på korn i landet, På nyåret 1928 
går det såleis ut ein sentral instruks til alle partiorganisa- 
sjonar om "å samla inn korn over alt og med alle middel" 40, 
Situasjonen jenkar seg eit hakk - ein får tak i bra mye korn. 
For kulakkane - men særleg mellombøndene - hadde gøymt unna 
kornlager. Poenget er imidlertid at korninnsamlinga går over 
styr - alle kornreservane blir tatt frå mellombøndene (og ein 
del av fattigbøndene), Våren og sommaren svelt ein del av 
små- og mellombøndene regelrett i hel, medan andre såg seg
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nødt til å slakta buskapen. Det er nå heilt klart at det ikkje 
finst grunnlag for nye "kornekspedisjonar" - likevel blir 
aksjonen gjentatt våren 1929. Resultatet blir skrøpeleg, og 
regimet importerer 250.000 tonn korn.

Vi nemner noen andre faktorar. På grunn av sin økonomiske 
maktposisjon var det primært kulakkane som var i stand til å 
opparbeida betydelege kornoverskott. Slik hadde dei ein 
strategisk maktposisjon overfor bondemassane. Samtidig var det 
mange stader slik at det bare var kulakkane som kunne lesa og 
skriva - dette gav dei ein "ideologisk" maktposisjon, Små- 
og mellombøndene blir i 1928-1929 skremde av praksisen til dei 
statlege kornbrigadane, og konsekvensen ev at dei i stadig 
stevkave grad kjem til å ovienteva seg i retning av kulakkane.
I juni 1928 skriv ein bolsjevik, Frumkin , eit brev til parti
ets sentralkomite, der han poengterer at bøndene med få unntak 
har vendt seg mot partiet, 41 Dette blir av Stalin umiddel
bart avvist som ein falsk posisjon, jamvel om Stalin ikkje 
heilt kan sjå bort i frå realitatane. I eit svarbrev til 
Frumkin 20,juni 1928 frå Stalin heiter det mellom anna:
"Utan tvil har kulakkane innverknad blant ein viss del av 
landsbyfattigbøndene og mellombøndene, men på grunnlag av dette 
å trekka den konklusjonen at fleirtalet av fattig- og mellom
bøndene vender seg mot sovjetmakta, "at denne stemninga alle- 
reie byrjar å gripa om seg til arbeidarsentra" (Stalin siterer 
her Frumkin, T.S.) - dette er å missa hovudet og å bli gripen 
av panikk, Ikkje for ingenting blir det sagt at "redsla har 
tusen auge" ",42 Det Frumkin i realiteten gjør, hevdar 
Stalin, er "å gå i forbøn for kulakkane" (I), 43

"På den eine sida, og på den andre". Stalin vaktar seg vel 
for å søkja etter om essensen i Frumkins påstand - at bøndene 
med få unntak har vendt seg mot partiet - er korrekt, Denne 
holdninga, som er ei praktisistisk, ansvarslaus holdning hos 
marxistar - er karakteristisk for Stalin, Systematisk å 
ignorera (eller underslå) det problematiske i politikken og 
økonomien, Stalin har jo alltid bekjempa "gråtekoner og 
panikkmakere" 44. Seinare blir nauda opphøgd til dygd, dvs. ti] 
bakes laget blir framstilt som framsteg. Taktikken far rang 
av strategi, (NBl),

Men Frumkin er ikkje aleine om å observera kvar landet ligg.
I bladet "Bolsjevik" skriv Baumann, sekretær for partikomiteen 
i Moskva, ein artikkel der det heiter at "dei fattige bøndene, 
som ikkje hadde noe mat, var tvinga til å underkasta seg 
kulakkane", og at endringane på landsbygda den siste tida 
"ikkje har vore til vår fordel, men til fordel for kulakkane".41 
I juli 1928 poengterer Bucharin at faren består i at mellom-
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bøndene kan koma til å alliera seg med kulakkane.

Det er den feilslåtte korninnsamlingsekspedisjonen våren 1929 
som dannar den umiddelbare bakgrunnen for den halslause tvangs- 
kollektiviseringa dei neste åra, Korkje Stalin, Bucharin eller 
andre (venstreopposisjonen blir ekskludert i 1927) hadde ut
arbeidd ein adekvat taktikk og strategi for korleis ein skulle 
mobilisera dei breie bondemassane politisk mot kulakkane. Både 
Bucharin og Stalin har avgrensa seg til å åtvara mot venstres 
"eventyrpolitikk". Da Stalin-regimet i 1929 sette i gang 
kollektiviseringskampanjen, kunne det ikkje rekna med eit 
minimum av støtte i noe lag av bondebefolkninga, kollektivi
seringa antagoniserte forholdet mellom regimet/små- og mellom- 
bøndene, i det majoriteten av desse bøndene blir bitre fiendar 
av regimet. Små- og mellombøndene var i 1929-1930 ikkje sosi
alt og politisk innstilte på ein brå overgong til kollektiv
bruk, Motstanden var så stor at regimet i 1930 måtte reversera 
heile kampanjen, l.mars 1930 er 55.0% av dyrka jord kollekti
visert - i juni same året er talet kome ned i 23.6%,46 Bøndene 
forlet kollektivbruka en masse; og den veldige nedslaktinga av 
buskapen reflekterer seg radikalt i sovjetisk jordbruksstati- 
stikk, nEnda ved Stalins død i 1953 fanst det ikkje fleire 
kyr, grisar og sauer enn det fanst i 1928!” 47 Bo Gustafsson 
innrømmer i "Socialkapitalismen" at "store delar (kor mye er 
det? T,S.) av bøndene kjende seg inntvinga i den nye felles- 
skapen, og antagonismen til sovjetmakta auka fordi dei blei 
hardt skattlagde og fordi dei fekk alt for låge prisar for 
varene sine" (s, 9), Men her blir Gustafsson ståande - den 
politiske vurderinga blir "gløymt", Dei tvangsmessige åt
gjerdene Stalin-regimet tok i bruk overfor dei sovjetiske 
bondemassane, og som førte til at bøndene vende seg i fiend
skap mot regimet9innebar de facto ei radikal underminering av 
proletariatets diktatur i Sovjetunionen. Under sosialismen 
forutset partiet - og er avhengig av - ein solid allianse 
mellom proletariatet og bondemassane. Den 2.mars 1930 skreiv 
Stalin ein artikkel i Pravda, "Svimmel av medgang", som går på 
at dei lokale leiarane for kollektiviseringa er blitt så "opp
muntra" av framgongen i arbeidet at dei har kome til å over- 
driva det heile, ÅJoen må gjørast ansvarleg, Fotfolka - som 
i realiteten arbeidde ut ifrå ein einaste instruks “ kollektivi
ser, kameratar! - hamna på krossen, medan Stalin toa sine 
hender. Slik viser den byråkratiske praktisismen seg som det 
den er - politisk eklektisisme* Avslutningsvis trekker vi inn 
Smolensk-arkiva 48, som på ein utvetydig måte stadfestar vår 
analyse, Desse dokumenta, som er eineståande i sitt slag i 
Vesten, viser at heile hopen av små- og mellombønder i 
Somlensk-regionen set seg radikalt imot kollektiviseringa.
Derfor blir dei av GPU stempla som ideologiske kulakkccr> og
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dekulakkisert (dvs, fengsla og deportert saman med dei verke- 
lege kulakkane, "dei økonomiske kulakkane"). Små- og mellom- 
bøndene stemmer i mot deporteringa og ekspropriasjonsåtgjerd- 
ene, og dei åtvarar kulakkane i samband med foreståande hus- 
undersøkingar, Stalinismens ideologiske proklamasjonar ("revo
lusjon ovanfrå , med direkte støtte ne dan f rå") 9 får sitt pass 
påskrive - byråkratisk rasjonalisering. Skal det bli mogeleg 
å forstå dei krisetendensane-som i dag pregar det sovjetiske 
jordbruket, må vi heile tida ha klart for oss forhistoria, 49 
Det sovjetiske jordbruket har heile tida sidccn kollektiviser
inga vore i ei permanent krise - vi avviser forsøket på å tid
festa krisas oppkomst til "ein gong ut på 50-talet" (!), 
Sovjetiske bønder har i fleire tiår reagert med passiv mot
stand (produksjonsindifferens) - i eit forsøk på å hemna seg 
på regimet, Ein kvar tese som ikkje tar omsyn til dette fak
tum, har i beste fall bare fragmentarisk forklaringsverdi.

DET HEMMELEGE POLITIET - KARAKTER OG FUNKSJON

Innleiingsvis oppsummerer vi kort noen vesenstrekk ved den 
sovjetiske samfunnsformasjonen slik den etablerer seg på 
30-talet;

Dei byråkratiserings- og sentraliseringstendensane som Lenin 
alt i 1923 betrakta som ein alvorleg fare for sosialismen, et 
kraftig på seg på 30-talet. Som ein konsekvens av partidemo- 
kratiets degenerering, kollektiviseringa, industrialiseringa 
etc,, går proletariatets diktatur i oppløysing. På midten av 
30-talet er prosessen komen så langt at det sovjetiske prole
tariatet og dei arbeidande massane politisk er totalt atomi
serte, umyndiggjorde og makteslause. For eksistensen av eit 
statsapparat som står over massane - altså utanfor reell masse 
kontroll, som manipulerer dei og handlar autoritært overfor 
dei, er "eit ytterst viktig teikn på at makta ikkje har ein 
proletarisk karakter, eller eit indisium på at makta allereie 
i stor utstrekning har mista sin proletariske karakter," 50 
Utelukkande når statsapparatet er underordna det revolusjonære 
partiets politiske leiing, blir det mogeleg for partiet - 
saman med dei arbeidande massane - å bekjempa apparatets sjøl- 
stendiggjøring overfor dei arbeidande massane, dvs, bekjempa 
tendensen til ei borgarleggjøring av apparatet. Det sovjetisk 
statsapparatets karakter og funksjon på 30-talet gjør det legi 
timt å karakterisera dette som eit borgarleg statsapparat, 
(Jamfør den teoretiske klargjøringa innleiingsvis). Den stali 
istiske praksisen har ikkje noe som helst til felles med ein 
revolusjonær, omstrukturerande praksis. Stalinismen som 
politisk-sosial praksis er objektivt kontrarevolusjoner i sin
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konsekvens• Monopolbyråkratiet pressar ovanfrå igjennom ein 
politikk som er i samsvar med dets spesifikke klasseinteresser, 
via ordrar, direktiv og eit hemmeleg politi, I ein slik situa
sjon blir parolen om sjølkritikk svært tvetydig: sjølkritikken 
er reservert for massane, kritikken - i alle høve den som får 
konsekvensar - kjem utelukkande frå toppsjiktet (dette for- 
hindrar ikkje at ein også på dette nivået sper på med "sjøl
kritikk" , Alle som er på eit bestemt nivå i hierarkiet, spark- 
ar nedover, ingen på dette nivået sparkar oppover; alle blir - 
bortsett frå den absolutte eliten - trakka på ovanfrå. Dette 
fenomenet skal her bli karakterisert som ideologisk byrå- 
kratisme,

Det stalinistiske regimet er eit diktatorisk regime - overfor 
massane. Det er i denne samanhengen spørsmålet om dei hemmelege 
politiinstitusjonane dukkar opp. Spørsmålet om stalinismen 
og det hemmelege politiet har alltid vore ei ubehageleg sak 
for marxistane - sjølsagt. Mange ser helst dei slepp snakka om 
dette - dette gjeld særleg Stalinapologetane par exellence, 
men og den kategorien vi har kalla "dei forlegne stalinistane" 
("forlegen apologi"). Men sanninga - den heile og fulle - om 
stalinismen skal på bordet, dette er eitt ov dei nødvendige 
vilkåra for at dei norske marxist-leninistane skal oppnå tillit 
i duen norske arbeidarklassa• Og dialektikken er primært kri
tisk, som Marx gjør merksam på.

Det har til no helst vore sparsomt med opplysningar om det 
hemmelege politiet i Sovjetunionen - historikaren må nøya seg 
med å setja i hop brokkar, og utifrå det å gi ei heilskapstolk- 
ing. I denne samanhengen trur vi den rapporten Arvo Tuominen 51 
har levert, er av oppklaringsverdi. I følgje Tuominen eksist
erte det på midten av 30-talet i Sovjet 3 hemmelege politi- 
institusjonar,

1, Statspolitiet, GPU, reorganisert 1935, Stalins 
livvakt,

2, Hærens 4, eller politiske avdeling,
3, Partiets sentrale kontrollkommisjon,

GPU var den største og mest slagkraftige av desse organisa- 
sjonane. Den disponerte over vel utdanna spesialtroppar (over 
1 million mann), GPU hadde sitt eige hus - GPU-huset - i alle 
byar. Organisasjonen disponerte over eigne fengsel og avret- 
tingsstader; og det var GPU som administrerte konsentrasjons- 
leirane ("arbeidsleirane"). I følgje Tuominen låg desse 
organisasjonane i stadig kamp og rivalisering med einannan; og 
han poengterer at Stalin lykkast i å spela dei ut mot einannan.

179



Tuominen gir her eit døme. I 1936 byrjar GPU å blir farleg 
sterk. Jagoda, GPU-sjefen, spelar sitt eige politiske spel, i 
det han m.a. unndrar Stalin viktige opplysningar. Derfor slår 
kontrollkommisjonen og hærens 4.avdeling til mot GPU - og Jagoda 
sine dagar er talde. Fleire tusen "underoffiserar" går same 
vegen.

Straks etter overtar imidlertid sjefen for kontrollkommisjonen, 
Jesjov, leiinga i GPU; og GPU og kontrollkommisjonen tar eit 
oppgjør (I) med hærens 4.avdeling (exit Tukatjevskij og Co.), 
Kort tid etter tar kontrollkommisjonen og hærens 4,avdeling 
seg av GPU!

Frå det proletariske diktaturets synsstad stiller vi eit kollo- 
salt spørsmålsteikn ved karakteren til desse 3 organisasjonane. 
På den eine sida låg dei og gjensidig reinska ut i sine eigne 
rekker - dette er substansen i nanti-byråkratismen-kampanjane 
på 30-talet. Byråkratiet reinskar ut i byråkratiet - på byrå
kratisk vis! Vi ser ingen grunn til å fella tårer over dei 
toppbyråkratane som strauk med i desse farseprega kampanjane - 
Jagoda, Jesjov, Beria, Rjumin, Abakumov, Bagirov, etc. Desse 
!loppgjøran endra ikkje ei flis på den byråkratiske, monolitt- 
iske strukturen i parti- og statsapparatet, - det som skjer , 
er at nye folk bekler gamle byråkrattaburettar,

Langt verre blir det imidlertid når vi veit at desse organisa- 
sjonane i realiteten opererte bak ryggen på massane - dei repre 
senterte sjølstendige politi-institusjonar overfor massane, og 
massane var utleverte til dei. GPU, hærens 4.avdeling og kon
trollkommisjonen var på 30-talet borgarlege politiinstitusjonaz 
i ordets verste forstand, (Mutanfor reell massekontroll"),
Det var GPU som tok seg av "dei ideologiske kulakkane"; og det 
var primært GPU som tok seg av opposisjonelle element i industi 
arbeiderklassa ("imperialismens lakeiar"). Det var GPU som 
administrerte konsentrasjonsleirane; og det var GPU som silte 
ut "femtekolonnen" i epoken 1930-1939. GPU "trekte til ansvar' 
dei 98 SK-medlemmene i 1934; og GPU "såg nærare på" dei utan- 
landske kommunistane i epoken 1936-1939 (dette var siste gonger 
ein i det heile såg desse folka), I den totalitære sosiale 
atmosfæren som rår i Sovjet på 30-talet, opererer GPU som fiske 
i vatnet, Desse organisasjonane var objektivt nødvendige^ ikkQ 
for sosialismenj men for det herskande monopolbyråkratiet. Dei 
hadde opphaveleg hatt som oppgåve å ta seg av faktisk kontra- 
revolusjonære element i samfunnet - det er heilt klart at prole 
tariatet treng institusjonelle reiskapar for å nøytralisera 
slike element. Men på 30-talet framstår desse 3 organisasjon
ane sjøl som kontrarevolusjonens reiskapar. Kva skal ein seie 
om den sosialistiske legaliteten når tusenvis av menneske blir
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halte bort i nattas mulm og mørkre? 52 I følgje Tuominen var 
mellom 10 og 15 millionar menneske innom arbeidsleirane i 
løpet av 30-åra. Det står strid om kor mange av desse som råtna 
i hel - men sjølve dimensjonen i den stalinistiske undertrykk- 
ingsbølgja er åpenbar. Monopolbyvåkvatiet konsolidevev seg.

Vi avgrensar oss her ifrå dei som forsøker å sopa spørsmålet om 
den sosialistiske legaliteten/ byråkratisk sentralisme/ hemme- 
leg polititerror under matta. Det finst i alle fall to kate- 
goriar av slike folk - dei verkelege stalinistane, og dei for
legne apologetane. Felles for begge desse kategoriane er at 
dei gjør unna m.a. spørsmålet om det hemmelege politiets karak
ter ogfunksjon ved å visa til "visse feil". Ein ser seg for 
så vidt nødt til å "beklaga" desse feila, "dette må vi læra 
av". Ved å luka bort desse "feila" eller "overdrivingane", 
håpar ein på å bli ståande igjen med "sosialisme i hovudsak" (!) 
Dette ev <len suffske utgava av dialektikken. Opp imot desse 
krumspringa stiller vi spørsmålet: Kva slags politiske for
hold var det i Sovjetunionen som genererte slike "feil"? Kva 
er basisen for alle feila (overbygningen)? Kva slags politiske 
forhold var det som førte til at Stalin "utvidet rekkevidden 
av undertrykkingen av kontrarevolusjonen"? 53 Poenget er at 
vi innser at "feila" i Stalin-tida ikkje lar seg redusera til 
noen "beklagelege" arbeidsulykker - det ev snakk om ein gvunn- 
leggande, fvamhevskande tvend. Bare ved at marxist-leninist- 
ane foretar ein systematisk dialektisk analyse av føresetnadene 
for sosialismens degenerering i Sovjetunionen, blir det mogeleg 
å gvipa kva som er essensen i den historiske stalinismen og i 
nystalinismen - som politisk fenomen og som teoretisk konsep- 
sjon. Bare slik kan vi "oppsummera" denne 30-40- års-epoken. 
Dermed kan en ha eit begrunna håp om at dei revolusjonære for 
ettertida gjør nye feil, istaden for å gjenta dei gamle. (!)

"OG ETTER STALIN"

Da Stalin døydde i 1953, etterlet han seg eit monopolbyråkrat- 
isk diktatur og eit degenerert parti. Sovjetunionen av 1953 
vav ein gvov kavikatuv av pvoletaviatets diktatuv. "Slik 
forsvant proletariatets diktatur i Sovjetunionen; for prole
tariatets diktatur kan - som Lenin sa - ikkje være noe annet 
enn proletariatets organisering som herskende klasse", 54 Det 
er såleis bestemt umogeleg for Krustsjov-klikken, i det den 
trår inn på scena i 1953 (1956?!) å gjøra "et kontrarevolu- 
sjonært statskupp, som forvandlet proletariatets diktatur til 
borgarskapets diktatur, og som avskaffet sosialismen og gjen
opprettet kapitalismen", 55 Vi skal derfor undersøka inne- 
byrden i dei politiske og sosiale endringane i Sovjet etter 
Stalin.
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I 1956 får vi Mavstaliniseringas kongress". Som vi tidlegare 
har gjordt merksam på - denne er å forstå som ein skinnmanøver. 
Det er avgjørande å ha klart for seg at det ikkje skjer noen 
omvelting i samfunnsstrukturen eller partiets praksis etter 
Stalins død. Det er stalinistane som rtavstaliniserern. Stalin 
blir drøfta for lukka dører - merk: det er personen Stalins 
feil og mistak som er "rota11 til "visse defektar" i den sovjet
iske samfunnsformasjonen. 56 Denne måten å foreta politiske 
"oppgjør” på, er heilt typisk (normal) for eit kvart byråkrat- 
isk-sentralistisk (stalinistisk) regime. Ein open, reell debat 
i heile sovjetsamfunnet om Stalin-epoken ville ha vore oppsikts 
vekkande (altså atypisk). Når forfattarane av "Marxism eller 
Trotskism" 57 såleis gjør eit stort nummer at at Krustsjov 
set i verk omfattande utreinskingar i partiapparatet før den 
20.partikongressen, har dette eit farse preg over seg.

For det andre: Å framstilla saka slik at dei sovjetiske mass- 
ane i 1953 i harnisk vender seg mot den krustsovianske "avstal- 
iniseringa", er beint fram latterleg. Sanninga er snarare den 
at massane etter Stalins død vrekker eit lettelsens sukk. Dei 
lovnadene som blei gitt på den 20.partikongressen, blei helsa 
velkomen av dei arbeidande massane, ikkje bare av eit fåtal 
forvirra småborgarar og korrupte byråkratar, Desse lovnadene 
gjekk på gjenoppretting av den sosialistiske legaliteten; på 
garanti om eit minimum av indre parti-demokrati; på fjerning 
av den vilkårlege politiundertrykkinga og av politiangiveri og 
tvangsarbeidssystem; og på tiltak mot bustadnaud og betring 
av massane sin levestandard. Det var ikkje desse lovnadene 
massane tok avstand frå, men det faktum at dei fleste av dei 
ikkje blei innfridde.

Det som skjer, er at eit 10-mannspresidium tar over makta etter 
Stalin (parolen er nå "kollektivt leiarskap"): Malenkov 
(formann), Molotov, Berija, Kaganovitsj, Bulganin, Krustsjov, 
Vorosjilov, Mikojan, og dei to økonomane Perwuchin og Saburov. 
Vi veit at.det snart kom til motsetningar i denne gruppa; og 
Wolfgang Leonhard 58 gir her ein del interessante opplysningar 
(som vi førebels ikkje er i stand til å kontrollera på full- 
nøyande vis:

Det utviklar seg 3 grupperingar i politbyrået,

A. Den prostalinistiske strøyrringa - representert ved 
Molotov og Kaganovitsj, Desse er imot eikvar form 
for forandring. I 1957 blir dei karakterisert som 
"konservative" og "dogmatikarar",

B. Dei økonomiske reformatorane - Malenkov, Saburov og
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Perwuchin. Desse går inn for vidtrekkande reformer 
(m.a. ustrakt bruk av materielle incentiv i produk
sjonen, større autonomi for enkeltbedriftene etc,),

C, Partimodemisatorane - med Krustsjov som hovudtals- 
manri, Desse vil og ha ei modernisering av systemet, 
men krev at partiets (dvs, monopolbyråkratiets, T.S.) 
f,leiande rolle" ikkje må bli svekka,

I løpet av perioden 1953-1954 er det Krustsjovfløya som går av 
med sigeren - representantane for linje A) og B) blir avfeia 
som "partifiendar" (gammal praksis blir som ny). Bare Berija 
hamnar på giljotinen. Vi beklagar ikkje dette det aller minste. 
Berija representerte noe av det mest frynsete og reaksjonære i 
stalinismen. Dei sosiale endringane etter Stalin reflekterer 
seg på ulike nivå.

1. DET JURIDISKE NIVÅET

Ei rekke av dei arbeidarlovane monopolbyråkratiet innførte i 
epoken 1938-1941, blir avskaffa. Vi nemner dei viktigaste:

a) Lova av 26.juni 1940. I følgje denne lova var det at 
ein arbeidar sa seg opp på jobben sin for å skaffa 
seg betre betralt arbeid annanstads, å rekna for 
"eigenmektig oppgiving av arbeidet". Straffa var frå 
2 til 4 månaders fengsel.

b) Lova av 20,juli 1940 ("20-minuttsloven"). I følgje 
den sovjetiske lovboka av 1940 var det at ein arbeidar 
bare ein gong kom 20 min, for seintpå jobben, å rekna 
som ei kriminell (merk) handling. Straffa: "plikt
messig oppdragelsesarbeid på arbeidsplassen", eller 
opptil 6 månader fengsel. Tap av 25% i løna.

c) I epoken 1953-1954 blir 2/3 av arbeidsleirane oppløys- 
te. 70% av dei innesperra blir frigitt. Ein del av 
dei innesperra får dessutan "kolonist-status", dvs. 
dei slepp ut av leirane, men må halda seg innafor eit 
avgrensa geografisk område. 59

Vi trur ikkje desse endringane har sitt opphav i at Krustsjov- 
regimet skulle vera eit meir "humant" regime enn det stalinist
iske. Krustsjov-klikken slakkar på tøylane på 50-talet, i eit 
forsøk på å dupera massane via ei "liberal" maske. Det var aldri 
Krustsjov-klikken si oppfatning at "avstaliniseringa" skulle 
innebera auka arbeidarmakt (arbeidardemokrati). Men samtidig
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avviser (!) vi ikkje denne oppmjukinga - stalinistane blir 
nødt til det: det skjedde jo eit borgarleg, kontrarevolusjon- 
ært statskupp i 1953! (Burde ikkje dei fangane som blei fri
gitt frå arbeidsleirane ha blitt sitjande og råtna i desse 
leirane?). Det er klart at desse endringane i noen grad letta 
trykket på dei arbeidande massane i Sovjetunionen.

2. DET ØKONOMISKE NIVÅET

Allereie 8.august 1955 kjem det ei reform som utvidar kompe
tansen til dei 240.000 bedriftsdirektørane, Desse får m.a. 
fullmakt til - innafor bestemte grenser å fastlegga lønene på 
bedriftsnivå, og "i samråd med fagforeiningane å tilpassa løns- 
systemet etter bedriftens behov"! Den stalinistiske planmodel- 
len var ultra-sentralistisk (byråkratisk), I 1953 fanst det 
55 ministeria i Sovjetregjeringa - 46 av desse arbeidde med 
saker som vedgjekk den økonomiske sektoren. Våren 1957 blir 
30 av desse ministeria oppløyste, og Sovjetunionen blir inndelt 
i 104 økonomiske område. For kvart område blir det etablert 
eit regionalorgan (soMnarchos), 60 Poenget med denne reforma 
er at ei rekke fullmakter som tidlegare låg hos dei sentrale 
ministeria, nå går over til sownarehos (m.a. retten til å til- 
setja og avsetja dei øvste bedriftsdirektørane). Noen marxist- 
ar hevdar at "kapitalismen" blir gjenoppretta i og med denne 
"desentraliseringa". Vi trur dette er for enkelt - ein over
ser her reformas karakter og føremål; og vi sluttar oss heilt 
ut til Antonio Carlos posisjon: "Den verkelege betydninga av
reforma i 1957 låg på eit heilt anna plan. For reform-folka 
galdt det, under skinet av ei desentralisering, å utvida den 
faktiske maktbasisen til det herskande byråkratiet, og å kunna 
kontrollera enkeltbedriftene på nærare hald. Derfor skapte dei 
sownarehos, statlege organ på regionalt nivå, som til liks 
med dei tradisjonelle sentralministeria, trass i omvegen over 
regionalregjeringane, var underlagde det øvste avgjerdssenteret 
i det politiske sentralbyråkratiet. Men i realiteten var sen- 
tralplanen framleis dominerande". 61

3. JORDBRUKET

I mars 1955 gjør politbyrået vedtak om "å endra det landbruks
økonomiske plansystemet". 62 Kolkhosane skal nå ha rett til å 
organisera produksjonen sin, jamvel om kvoteoppfylling etc. 
(bestemt av sentralplanen) framleis skal vera forpliktande. I

184



1958 blir dei statlege maskin- og traktorstasjonane (MTS) opp- 
løyste, Maskinparken og personalet blir innlemma i kolkhos- 
økonomien (kollektivbruka), Jnnafor visse marxistiske krinsar 
blir det sagt at oppløysinga av MTS var eit veldig tilbakesteg 
i høve til stoda. under Stalin - "eit steg tilbake mot kapital
ismen". Denne posisjonen er meir enn problematisk. Vi har for
søkt å visa at samfunnsutviklinga under Stalin ikkje har ein 
sosialistisk, omstrukturerande karakter, og at det etablerer 
seg 2 nye sjikt (monopolbyråkratiet og direktørsjiktet). For
klaringa av kva som skjer i 1958, må derfor liggja på eit anna 
plan. På grunnlag av vår oppfatning av stalinismens vesens- 
trekk finn vi Carlos fortolking sannsynleg, Corlo gjør merk
sam på at personalet på traktorstasjonane kom til å innta ein 
"embetsmannsposisjon" i kolkhosane, dvs. dette personalet 
fungerte i realiteten som politiske agentar for monopolbyrå
kratiet. 63 Såleis representerte denne reforma ein meir effek
tiv statleg (monopolbyråkratisk) kontroll med kolkhosøkonomien. 
Reforma må tolkast som eit trekk frå monopolbyråkratiet si side, 
i eit forsøk på å løysa dei indre motseiingane i Sovjetsysternet: 
den låge arbeidsproduktiviteten, disproporsjonen mellom pri- 
mærsektoren (investeringssektoren) og sekundærsektoren (konsum- 
sektoren), sløsingsproblemet i produksjonen, etc. Det er ei 
kjent sak at den nye sentraliseringsbølgja som går over landet 
i tida frå 1958 til 1962 blir møtt med produksjonsindifferens 
frå bøndene si side.

4. DET IDEOLOGISKE NIVÅET

A. Stalins tese - som var ein ideologisk (tilslørande) tese 
- gjekk ut på at det eksisterte to sosialistiske e.ige- 
domsfonner i Sovjetunionen: statseigedom ("allmenn 
folke-eigedom"), og kollketiveigedom (kolkhos-eigedom). 
Denne tesen blir avvikla i 1958, i samband med oppløys
inga av MTS.

B. I 1937 proklamerte Stalin at klassekampen ubetinga 
skjerpar seg når sosialismens posisjonar blir befesta (!) 
Denne tesen blir på slutten av 50-talet erklært for 
"forelda", og avvikla, 64

C. På den 22.partikongressen (1961) blir det kunngjordt
at proletariatets diktatur er blitt distansert av hist
oria i Sovjetunionen (!), og vi får "teorien" om "heile 
folkets stat", "heile folkets parti", etc, 65

185



SOVJETUNIONEN - KAPITALISME ELLER? EI BEGREPSMESSIG KLAR
GJØRING, OG NOEN REFLEKSJONAR

Oppsummerande poengterer vi at påstanden om at sosialismen 
blir bygd, styrka eller utvikla i Stalin-epoken (1924-1953), 
er utan eit kvart sakleg grunnlag. Såleis opplever vi gong på 
gong at når representantane for denne posisjonen blir konfron
tert med den revolusjonære marxistiske teorien, konkretisert i 
analysen av Sovjetunionen, tar ein fram det bestemt siste 
halmstrået: Vi får høra gamle tonar om anti-sovjetisme, borg- 
arleg hetspropaganda etc. Vi siterer her "Bolsjevik”, internt 
organ for "Rød Ungdom" (før SUF m-1), aprilnummeret, for å gi 
ein forvitneleg illustrasjon på dette, I det "Rød Ungdom" gir 
ein karakteristikk av KAGfs analyse av stalinismen (som er vår 
analyse), heiter det: "Trotskistene (d.e, Kag-medlemmene, T.S,) 
sier at vi er "teologer"66 som forsvarer stalinismen uten å ha 
gjordt undersøkelser". Sjøl hevder de å ha kommet med "nye 
analyser", men deres hets mot Stalin og det tidligere sosial
istiske Sovjet har intet med "nye analyser" å gjøre. Tvert 
om er det gamle velkjente saker de har blåst støvet av: De 
kommer trekkende med hele den gamle Stalin-hetsen borgarskapet 
har kjørt i årtier. De trekker fram gamle trotskister som 
Isaac Deutscher osv. De unnlater ikke en gang å komme trekk
ende med Krustsjov som kilde for hetsen sin, akkurat som andre 
trotskister har gjordt før dem. I tillegg til dette koker 
de sammen en stor porsjon "filosofisk" rør", - (s, 9). Verda 
deler seg i to for desse kameratane: stalinistar og trotskist- 
ar - dvs, lyset og mørkemaktene. I det ein tar i bruk termen 
trotskisme på skjells ordplanet, håper ein tydelegvis på å 
kompensera si eiga fåkunne. Tragedien vik plassen for farsen - 
enda ein gong, Slik argumenterer den servile vulgærmarxismen

Det kan her bli argumentert med at vi har vore for kritisk i 
analysen ("negativisme"), i det vi ikkje har tatt omsyn til dei 
veldige framstega som trass i alt skjedde i Sovjetunionen. Vi 
meiner denne innvendinga er vindskeiv. Vi erkjenner sjølsagt 
at det blei gjordt kolossale materielle framskritt i Sovjet
unionen, at landet blei omforma til eit moderne industrisam
funn, og at Sovjetunionen i dag er å rekna som "ei av super
maktene", Men på grunnlag av dette å slutta at vi her har med 
ein sosialistisk samfunnsformasjon å gjøra, er heilt illegitimt, 
ja beint fram dilettanteri, Rask industrialisering er i seg 
sjøl ingen indikasjon på sosialisme (!) At dei sovjetiske mass- 
ane gjorde ein kolossal innsats i kampen mot fascismen, er eit 
faktum. Men dette blir frå AKP (m-1) - hald tradisjonelt brukt 
som eit argument for at massane forsvarte "det sosialistiske 
fedrelandet", ved sida av at det blir brukt som ei orsaking
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for "visse feil ved Stalin". Var det umogeleg å bygga sosial
ismen i Sovjetunionen samtidig som ein førebudde seg på eit 
eventuelt fascistisk åtak? Det fascistiske trugsmålet kan 
ikkje under noen omstende vera ein brukande forklaringsmodell 
for dei grunnleggande utviklingstendensane i Sovjetsysternet - 
forklaringsmodellen må vera systemimmanent (primært).

Vi har i dette arbeidet snakka om at det under Stalin etablerte 
seg eit nytt samfunnssjikt på bedriftsnivået - direktør/manager- 
sjiktet. Og vi har operert med termen monopolbyråkratiet,67 
i det vi har hevda at det var dette sjiktet (denne klassa) som 
under Stalin framstår som beraren av den samfunnsmessige (poli
tiske) makta. Dette krev ei klargjøring, m.a. fordi det blant 
marxistleninistane i dag rår usemje på dette punktet.

Termen monopolbyråkratiet (eigentleg "det sentrale politiske 
byråkratiet") er som nemnt prega av dei polske marxistane Kuron 
og Modzelewskij på grunnlag av den polske samfunnsformasjonen, 
Monopolbyråkratiet er for desse kameratane eliten i parti- og 
statsapparatet, ein elite som vanskeleg lar seg avgrensa nøy
aktig sosiologisk {nomenklaturen 68 er ikkje bare eit sovjet
isk fenomen!). Det er denne klassa, som i kraft av disposi
sjonsretten over og kontrollen med produksjonens resultat og 
fordeling, men og med dens målsetting, som innehar den reale 
politiske makta.
Det er ingen tvil om at "monopolbyråkratiet" slik det her er 
brukt, er identisk med det Eugen Varga i sitt "testament" kallar 
"det partibyråkratiske oversjiktet", Såleis og med Antonio 
Carlos term "byråkratisk kollektivisme". Vi er av den oppfat
ning at desse termane er (tilnærma) adekvate når det gjeld å 
karakterisera grunnstrukturen i den sovjetiske samfunnsforma
sjonen. Vi tolkar dessutan C. Bettelheim slik at hans begrep 
"det nye borgarskapet" ("statsborgarskapet") i hovudsak er meint 
å skulle dekka det same fenomenet,69 Men dei polske marxist
ane Carlo synest å skilja seg frå Bettelheim på eit sentralt 
punkt, Carlo og polakkane opererer med eit klart skilje mel- 
lov monopolbyråkratiet på den eine sida, og direktør/manager- 
sjiktet ("teknokratiet") på den andre. Eor Carlo og polakkane 
eksisterer det reelle interessemotsetningar mellom desse to 
sosiale sjikta, i tillegg til at begge sjikta står i skarp 
klassemotsetning til arbeidcæklcussa (jamvel om her f inst nyan- 
sar). Bettelheim derimot synest å slå monopolbyråkratiet i 
hartkorn med "bedriftssjiktet" - at det såleis ikkje skulle 
vera klart definerbare interessemotsetningar her.

Ei innvending er det imidlertid at ein kritikk av Bettelheim 
her er vindskeiv, idet den ikkje råkar. Og det er noe i denne
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innvendinga. Til nå har Bettelheim primært vore opptatt av 
arbeidet med å etablera (produsera) eit teoretisk analyserei- 
skap som er i stand til å gripa alle vesenstrekk i ein samfunns
formasjon av sovjetisk type, dvs. ein overgangssarrifimnsforma
sjon* Den historisk-politiske analysen har mangla, Bettel
heim seier sjøl at ein slik analyse blir det neste steget. I 
alle høve trur vi det er ubetinga nødvendig å ha skiljet mellom 
monopolbyråkratiet og direktør/managersjiktet klart for seg - 
dette er ein føresetnad om ein vil gripa det vesentlege i 
overgangen mellom Stalin-Sovjet og 60-tals-Sovjet, Vi har 
ovanfor karakterisert direktørsjiktet på bedriftsnivået som 
ein kategori effektuerande (politiske) agentar (’’arbeidets 
overvakarar”). Men desse folka er i kraft av si stilling i 
den materielle produksjonsprosessen, i realiteten bare kvasi- 
agentar 70, dvs. dei er ikkje i siste instans berarar av dei 
same klasseinteressene som monopolbyråkratiet. Dette sjiktet 
som etablerte seg under Stalin utan å oppnå ein strategisk 
maktposisjon, utgjør eit eige,previligert sjikt. Etter Stalin3 
men særleg på 60-talet - trår dette sjiktet klarare fram; 
dei nye økonomiske reformene i 1965 representerer eit avgjør- 
ande gjennombrot for desse interessene. Som brekkstong bruker 
dei m.a, dei systemimmanente motseiingane vi nemnde tidlegare 
(låg arbeidsproduktivitet etc,). Dette sjiktet argumenterer 
på eit nivå som gjør det heilt klart kva som er dets politiske . 
målsetting: kapitalismens fulle restaurasjon i Sovjetunionen.
For å klara det, krevst det ei politisk ekspropriering av mono
polbyråkratiet.

Men: er kapitalismen aVlereie restaurert i Sovjetunionen?
”Var det kapitalisme under Stalin?” Vi er ikkje i stand til å 
gå skikkeleg inn på denne problematikken i dette arbeidet - her 
krevst mye forsking. Vi avgrensar oss til kort å skissera 
problema, i det vi med basis i Antonio Carlo antydar ein frukt
bar innfallsport.

Kamerat Carlo er heilt eintydig: den stalinistiske samfunns
formasjonen har ingen ting med sosialisme å gjøra. Men samtid
ig er det i følgje Carlo heilt feilaktig å tru at det økonom
iske systemet under Stalin er kapitalistisk. For Carlo repre
senterer dette samfunnet "eit system av eit sjølstendig slag";Mt 
råkratisk kollketivisme".71 Carlo tar her opp Marx sin analyse 
av den kapitalistiske produksjonsmåten: For Marx - hevdar 
Carlo - er grunnlova for den kapitalistiske produksjonsmåten 
og dens framherskande kjenneteikn produksjon av meirverdi. 
Meirverdiproduksjon heng organisk i hop med vareproduksjon^ som 
på si side har som føresetnad (og betingar) ein open (kapital
istisk) marknadsøkonomi. På marknaden opptrer det ei rekke 
enkeltkapitalistar (eventuelt monopolkapitalistar), som dispo

188



nerer over sjølstendige kapitalar, "Me i r ve r di-vare-marknad, 
dette er altså dei avgjørande kjenneteikna på kapitalismen.
Bare når desse er dominerande i eit land, kan ein karakteri- 
sera det som kapitalistisk." 72

Carlo finn ikkje at desse kjenneteikna er dorrrinerande under 
Stalin, og sluttar logisk at ein her ikkje kan snakka om kapi
talisme. Og den grunnleggande økonomiske strukturen endrar 
seg ikkje etter Stalins død ("i alle fall ikkje før 1965, bort
sett frå noen justeringar som ikkje hadde noen innverknad på 
substansen".).73 Det er framleis i 1965 monopolbyråkratiet 
("det politiske sentralbyråkratiet",(Carlo)) som har den polit
iske makta, hevdar han.

Vi trur Antonio Carlos posisjon er ein fruktbar, om enn prob
lematisk posisjon. M.a. kan det innvendast at Carlos oppsum
mering av kva Marx forstår med den kapitalistiske produksjons
måteny er inadekvat (eller utilstrekkeleg). Vi erkjenner at 
vi må arbeida meir systematisk med denne problematikken før vi 
kan innlata oss på vidtgåande slutningar. Vi trur nøkkelen 
til ei løysing ligg i ein konfrontasjon mellom Bettelheim og 
Carlo. 74

AVSLUTNING

Stalinismen er ei veldig belastning for dagens marxist-lenin- 
istar. Det stalinistiske diktaturet framstilte seg konsekvent 
som beraren av sosialismen (og frå 1936 som beraren av kommu
nismen)75 og blei etter kvart av mange identifisert med sosial
ismen. Slik er det også i dag. I dette arbeidet har vi for
søkt - i det vi har konkretisert den revolusjonære marxistiske 
teorien gjennom analysen av Sovjet - å visa at dette bildet er 
grunnfalskt. Stalinismen fornektar marxismen-leninismen, både 
i teori og praksis - "innhaldet (i det proletariske diktaturet, 
sosialismen. T.S.) blir via den stalinske praksisen gjordt 
fullstendig ukjenneleg." 76 Å hevda at det stalinistiske 
regimets middel og metodar (praksis) "i hovudsak" er eigna til 
å bygga opp eit sosialistisk samfunn, er objektivt å stilla 
seg på vulgærmarxismens standpunkt. Korkje den norske eller 
den sovjetiske arbeidarklassa har interesse av stalinistiske 
samfunnstilstandar, like lite som den norske arbeidarklassa 
kan oppnå samfunnskontroll under monopolkapitalismen. Så lenge 
marxistane held fram med å halda opp eit bilde for norske 
arbeidarar som i alle vesenstrekk er den rake motsetning til 
den marxistiske sosialismen, treng ein ikkje rekna med noen 
oppslutning om politikken, Bare via eit radikalt brot med den 
stalinske politiske-sosiale praksisen, og eit brot med den
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stalinistiske måten å tenka politikken på, blir det mogeleg 
for norske marxist-leninistar å gjenreisa den revolusjonære 
marxistiske teorien. Slik gjenreiser ein samtidig muligheten 
for å koma på talefot med norske arbeidarar. Og bare gjennom 
eit slikt oppgjør blir det mogeleg å forhindra at sniktendens- 
ar til byråkratisk sentralisme og psevdo-leninisme får innpass 
i den norske revolusjonære rørsla

Bergen, april 1973

Trond Spurkeland

NOTAR

1) Brev frå Karl Marx til Arnold Ruge, sept. 18 43, MEW, b, I, 
s. 344, I denne artikkelen er dei aller fleste sitata 
omsett av oss. Dei står på nynorsk.

2) Lenin, sitert etter R, Garaudy* "The Turning Point of Socia 
lism", Fontana/Collins, London 1970, s, 83,

3) Som illustrasjon kan nemnast Tron Øgrims "Proletariatets 
deomokratiske diktatur", Oktober, Oslo 1972. "Analysen" 
av Sovjetunionen i dette heftet, er å betrakte som eit 
teoretisk makkverk av dimensjonar.

4) Den 3.kommunistiske internasjonale, 1919-1943.

5) I "Borgarkrigen i Frankrike".
6) "Staten og Revolusjonen", Ny Dag 1968, s, 252-253.
7) Jmfr. t.d. E.H.Carr, "Sosialism in one country", 2, Pelican 

Harmondsworth 1970, s. 325-397 ("Revitalizing the Soviets")
8) Carr/Davies, "Foundations of planned economy, 1926-1929", 

MacMillan, London 1970, vol. II, s. 250.
9) Ibid,

10) Ibid,
11) Jmfr. Alec Nove, "An Economic History of the USSR", Pelican 

1969, Kap, 4, 5 og 6,
12) Alec Nove 9 ibid.
13) B, I,, Kap, 24, s. 744, ff.

190



14) Sjå E. Preobrazhensky: The new Economics, Oxford Univer
sity Press, London 1965 (skriven 1926), kap. II.

15) Ch. Bettelheim i II Manifesto-intervju; sjå Kontrast 
nr 5, 1971, s. 6.

16) For ei marxistisk framstilling, sjå Ch. Bettelheim: 
"Problemer ved proletariatets diktatur", Vardøger, 
nr 5, 1972.

17) Vol. I og II.
18) Jmfr. Foundations Vol. I, 2, s. 574-605.
19) Ibid.
20) Roy Medvedev. I Let History Judge viser Medvedev at 

høgare partifolk på 30-talet mottok store pengesummar 
i det løynde.

21) Kjelder: Eugen Varga: "Den russiske veien til sosial
ismen og dens resultater", Vardøger, nr 5, 1972; Arvo 
Tuominen: Klokkene i Kreml, Oslo 1958; Roy Medvedev:
Let History Judge, MacMillan, London 1972; Antonio 
Carlo: Folitische und okonomische Struktur der UDSSH 
(1917-1975), Wagenbach, Berlin 1972; A. Jugov, Russia1s 
economic front for war and peace, London 1942; Manya 
Gordon: Workers before and after Lenin, New York 1941.

22) Carr/Davies: Foundations vol. I.
23) Ibid.
24) Sjå M. Gordon, s. 34.
25) Spørsmål i leninismen, Ny Dag, Oslo,s. 472.
26) Sitert frå artikkelen "Partiet under Stalin", skriven

av Knut Ågotnes (1973). Ågotnes* artikkel representerer 
det fremste som til nå er gjort her i landet på dette 
spørsmålet. Vi gjør her i noen grad bruk av denne 
artikkelen.

27) Sitert frå "Centralkommitteens politiska verksomhets- 
berattelse på SUKP(b)fs 15. kongress", Moskva 1953,
s. 72.

28) Carr/Davies: Foundations ... , vol. II, s. 212-213.
29) Ibid., s. 112-113.
30) Ibid.
31) På partikongressen i 1925. Sjå "Centralkommittens

politiska verksamhetsberåtteIse på SUKP(b)Ts 14. kongress", 
Moskva 1951, s. 139. - Sjå og s. 138, der Stalin på

191



"profetisk" vis føregrip utviklinga i bolsjevikpartiet: 
"Vi var ikkje einige med Sinovjev og Kamenjev fordi vi 
visste at eksklusjonspolitikken inneber store farar for 
partiet, at eksklusjonsmetoden, årelatingsmetoden - og 
det var blod dei kravde - er farleg og smittsom: i dag 
ekskluderer vi ein, i morgon ein annan, i overmorgon ein 
tredje - kva blir det då igjen av partiet? (applaus)",

32) Carr: Socialism in one country, vol. II, s. 242.
33) Carr/Davies: Foundations vol. II, s. 81 og s. 93-

96.
34) Ibid., s. 87.
35) G. Lukåcs: Marxismus und Stalinismus, Rowohlt 1970, 

s. 177.
36) Spørsmål i leninismen, s. 467-468.

37) Jmfr.: A. Tuominen: Klokkene i Kreml, s. 190-207.

38) Vardøger, nr 5, 1972, s. 77.
39) Alle data frå A. Nove, s. 106 og s. 112 (jmfr. elles 

heile kap. 4).
40) Sitert frå E.H. Carr: "Revolution from Above", i same 

forf.: 1917: Before and After, MacMillan, London 1969, 
s. 102-103.

41) Carr, ibid., s. 107.
42) J. Stalin, Werke, b. 11, s. 104.
43) Ibid., s. 111.
44) Sitert frå Josef Stalin. - En biografi, Falken, Oslo 

1949, s. 158.
45) Carr, "Revolution from Above", s. 107.
46) Sjå A. Nove, s. 172.
47) Bo Gustafsson, i "Socialkapitalismen", Halmstad 1971,

s. 9.
48) Jmfr. Merle Fainsods Smolensk under Soviet rule, London 

1958. - I midten av juli okkuperte den tyske armeen byen 
Smolensk i Sovjetunionen; og tyskarane kom over kommu
nistpartiets arkivmateriale, ei dokumentsamling som 
dekkar perioden 1917-1938 (Smolensk-regionen). Doku
menta blei frakta til Tyskland, der dei seinare fall i 
hendene på amerikanarane - .

192



49) Klassekampen, nr 3 og 4 1973, har åpenbart ikkje dette 
klart for seg.

50) Ch. Bettelheim: Massenlinie und revolutionare Partei, 
Trikont Verlag, Munchen 1971, s. 8.

51) Klokkene i Kreml, Oslo 1958.
52) I 1956, i artikkelen MDei historiske erfaringane med 

proletariatets diktatur”, vedgår Kinas kommunistiske 
Parti at den sosialistiske legaliteten blei "delvis 
nedbroten" i Stalin-tida (forlaget Futura, København, 
1965, s. 33).

53) Dette, som opphaveleg er ei kinesisk formulering (jmfr. 
"Dei historiske ..."), blir gjengitt i Materiale til 
spørsmålet om Stalin, Sosialistisk Opplysningsråd,
Oslo 1970.

54) Ch. Bettelheim: "Problemer ved proletariatets diktatur", 
Vardøger, nr 5, s. 166.

55) Leninsisme eller sosialimperialisme, Peking 1970, s. 10.
56) Jmfr. Krustsjovs hemmelege tale, Oslo 1956.
57) Oktobers Forlag, Uppsala 1972, s. 215.
58) Wolfgang Leonhard, "Steht der Westen vor einer neuen 

Sowjetunion?" (1960, stensil, Filosofisk Institutt, 
Universitetet i Bergen; jmfr. og W. Leonhard: Kreml 
ohne Stalin, Koln 1959.

59) Leonhard (stensil), s. 7-8-9-10.
60) Leonhard (stensil); jmfr. og A. Carlo: Die politische 

und dkonomrische . op.cit..
61) Carlo, ibid., s. 92.
62) Sitert etter Leonhard (stensil).
63) Carlo, op.cit., s. 97.
64) Leonhard (stensil), s. 20.
65) Jmfr. History of the CPSU, Moskva 1961.
66) KAG, dvs. Kommunistisk Arbeidsgruppe, Bergen. Denne

organisasjonen består av ei rekke tidlegare medlemer og 
sympatisørar av MLG/SUF(m-l) som våren 1973 braut med 
desse organisasjonane.

67) Sjå Kuron/Modzelewskij: "Åpent brev til Det forente 
polske arbeiderparti", Vardøger, nr 5, 1972.

68) I sitt "testamente" ("Den russiske veien til sosialismen

193



og dens resultater", Vardøger nr 5, 1972, s. 91, ff.) 
skriv Varga om "nomenklaturet". Dette var hemmelege 
lister som sirkulerte internt i monopolbyråkratiet, og 
som inneheldt namna på alle dei som av dette sjiktet 
blei betrakta som "pålitelege".

69) Ch. Bettelheim: Socialism ooh ekononrisk planering,
Halmstad 1971, s. 73-100.

70) Termen "agent" blir her brukt i tydinga "berar av ein 
politisk-byråkratisk struktur", på same måten som Marx 
snakkar om kapitalisten som "kapitalens agent".

71) Carlo, s. 55.
72) Ibid., s. 15.
73) Ibid., s. 21.
74) Jmfr. elles Ch. Bettelheim, Overgangen til den social-

istiska ekonomin, Halmstad 1970, og: Theorie vnd Praxis 
sozialistischer Planvng , Trikont Verlag, Munchen 1971.

75) J. Stalin, i ein tale i samband med framlegget til 
Sovjetunionens nye forfatning (1936); Ny Dag-utgåve.

76) Ch. Bettelheim: "Problemer ved proletariatets diktatur",
Vardøger, nr 5, 1972, s. 167.
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Eine Bestandsaufnahme der Geschichte der Sowjetunion - uhter der 
Fragestellung: wie hat sich die Lage der ArbeiterKlasse in der Sowjet
union im letzten halben Jahrhundert entwickelt?
Eine solche Fragestellung ist nur sinnvoll, wenn der Kernpunkt „so- 
zialistischer” Ideologie durchbrochen wird, namlich die Annahme, 
durch die Aufhebung privater Verftigungsgewalt liber die Produk- 
tionsmittel und die Beseitigung der Anarchre des Marktes sei bereits 
eine Alternative zum Kapitalismus geschaffen. Die Fragestellung 
geht vielmehr von dem aus, was ein Blick in die Fabrikrealitåt der 
UdSSR erbringt: hier setzt sich die alte Produktionsweise fort - der 
Gebrauchswert der lebendigen Arbeit bleibt den prinzipiell gleichen 
Bedingungen unterworfen wie im Kapitalismus.
Dargestellt wird die Entwicklung der Lage der Arbeiterklasse anhand 
der Funktion der NEP-Politik, des Stachanovismust der Jahresplåne 
und der Wirtschaftsreformen der nachstalinschen Ara - immer unter 
der Fragestellung: Wie hat sich das Verhåltnis von Kapital und Arbeit 
verandert? Die Ursachen fur die Entwicklung sieht die Autorin nicht, 
wie so viele, in einer einfachen „Biirokratisierung” und Entfernung 
der Partei von den Massen. Diese Entfremdung hat wieder ihre Ur
sachen: den Versuch, eine sozialistische Gesellschaft schematisch 
am Modell der Marx’schen Reproduktionsschemata zu orientieren; 
diese aber waren ein Modell des jugendlichen Kapitalismus, nicht 
einer sozialistischen Alternative.
Die zweite theoretische Fehlentscheidung lag darin, daft die Gliltig- 
keit des Wertgesetzes fur die sozialistische Wirtschaft liber 20 Jahre 
lang vollig geleugnet wurde. Daraus ergab sich eine bestimmte Art 
der Plandurchfiihrung, die jede reale Bewertung und Erfolgsrech- 
nung, jedes KostenbewuBtsein verhinderte.
Die Leugnung des Wertgesetzes fiihrte auflerdem dazu, das der Ge- 
gensatz zwischen Staat und Arbeiterklasse nicht auf den Begriff ge- 
bracht werden konnte.
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