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Til Marika og Nils Holmberg
Med takk for gjestfrihet og hjelp.
Jeg skal ikke ta dere til inntekt for alle
synspunkter i boka. Men jeg veit at dere liker
den måten jeg angriper problemene på.
T.Ø.
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Lite forord ...

Om åssen denne boka
blei til, og hvem den
representerer
Tidlig våren 1979 begynte jeg å kladde på noe som vokste til
denne boka. Jeg skai'forklare hvorfor det skjedde.
Jeg har rekna meg som kommunist i omtrent 15 år. Men
jeg veit rimeligvis mer om hva jeg mener med det nå, enn jeg
gjorde for 15 år sia. Og jeg har også endra syn på mange ting
innafor denne perioden.
I de siste tre-fire åra har det kommet i gang en diskusjon
om utviklinga i de sosialistiske landa. Det som satte fart i den,
var dramatiske internasjonale hendinger. Stikkord: Maos
død, oppgjøret med «firerbanden» og linjeskiftet i Kina,
bruddet mellom Kina og Albania, utviklinga i Vietnam, de
voldsomme internasjonale anklagene mot Kampuchea, Vietnams overfall på Kampuchea, Kinas angrep på Vietnam ...
For meg førte dette til at det knaka i vante oppfatninger,
ikke bare om landa det gjaldt, men også om åssen jeg hadde
forestilt meg sosialismen. Jeg syns jeg så historiske sammenhenger, og mente det kasta mer lys over de feila som blei gjort
den gangen Sovjetsamveldet var sosialistisk. Saker som jeg
før ikke hadde forstått, falt inn i et mønster Enklere uttrykt: tenkern kom i sving.
Dette gjaldt sjølsagt ikke bare meg. Mange andre kommunister har tumla med de samme spørsmåla.
7
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Jeg kom til et punkt der jeg følte at jeg trengte å sammenfatte hvor jeg sto. Derfor skreiv jeg et privat notat, retta først
og fremst til meg sjøl og uten tanke på offentliggjøring.
Det som sto på papiret, var at mange saker som jeg før har
oppfatta som riktige og i samsvar med marxismen, ikke er noen av delene. Jeg hadde kommet til at mye av det som den
kommunistiske bevegelsen i mange år har oppfatta som så
riktig at det knapt blei diskutert, i virkeligheten var feil.
Jeg diskuterte disse synspunktene med venner i og utafor
AKP(m-1) og det var enighet om at en sånn diskusjon var
interessant og viktig. Jeg fikk også slipt synspunktene en del
mer ved at kamerat Nils Holmberg, veteran i Sveriges
Kommunistiske Parti, inviterte meg ned til Gøteborg for å
holde foredrag.
På grunnlag av denne store interessen og fordi jeg sjøl også
var interessert i å jobbe mer med spørsmåla, foreslo jeg for ledelsen i AKP(m-1) at jeg skulle skrive noe som kunne hjelpe til
med å få fart i den offentlige debatten.
AKP(m-1) er et demokratisk-sentralistisk parti. Er det uenighet, skapes det enhet gjennom demokratisk debatt. Viktig
uenighet om partilinja vil da ofte bli holdt internt i partiet.
Sjøl om vi diskuterer, så holder vi en samla front utad og følger vedtak som vi eventuelt er uenig i.
Skulle en debatt av den typen som nå utvikler seg kanskje
holdes internt i partiet, mens partiet gikk ut med ett syn utad?
Partiledelsen mente ikke det. Partiledelsens syn er at det er
mange spørsmål som er uløste når det gjelder vurderinga av
de sosialistiske landa til nå, og enda mer som er uklart når det
gjelder åssen et framtidig sosialistisk samfunn vil se ut i Norge. Disse spørsmåla vil bli stående uløste i mange år, blant anna fordi de må løses gjennom forsøk i virkeligheten og ikke
på forhånd på skrivebordet.
Men samtidig er både kommunistene og uorganiserte sosialister veldig interessert i disse sakene. Det er jo sosialismen vi
slåss for. Det er naturlig og riktig at den blir diskutert. Men
da er det ikke bra å holde en diskusjon av denne typen innafor partiet og på den måten avvise å diskutere med uorganiserte sosialister - ja, for den saks skyld, med fiender av sosialismen. Det forutsetter også at vi må la det komme fram at
det fins uklarheter hos kommunistene sjøl og motsigelser
8
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blant dem når det gjelder oppfatninga av sosialismen og den
kommunistiske bevegelsens historie .
Kort sagt: partiledelsen kom til at det er både riktig og nødvendig at partiet deltar i offentlig debatt om den kommunistiske bevegelsens og de sosialistiske landas erfaringer. I denne
debatten er det også riktig at det kommer fram at det fins
motstridende synspunkter blant kommunistene sjøl.
Derfor sa partiledelsen seg også enig i at jeg gikk ut med
mitt eget syn.
Men den stilte samtidig en betingelse. Det var at jeg måtte
gjøre det helt klart at det som blei offentliggjort, representerer mitt syn og bare mitt syn.
Partiledelsen ønska nemlig ikke å forplikte seg sjøl eller
partiet til å si seg enig i mine synspunkter. I partiet fins det
folk som mener at en del av det jeg sier er galt. Partiledelsen
sjøl har ikke gjort noen kollektiv vurdering av det jeg skriver,
og vil heller ikke gjøre det. Partiledelsen ønsker debatt. Den
ønsker ikke at disse spørsmåla skal løses, kvikt og enkelt, ved
et lettvint vedtak.
Den betingelsen mener jeg sjøl er helt riktig. Som jeg skal
komme tilbake til, mener jeg at partiet slett ikke bør ha noen
vedtatt, enhetlig linje om ei rekke av de spørsmåla jeg tar
opp. Dersom jeg skulle bli avstemninger i partiet om å vedta
noe sånt, måtte jeg stemme mot, sjøl om mitt syn blei brukt
som grunnlag for å Jage forslaga.
La det derfor være uttrykkelig fastslått at det jeg skriver
mellom disse to permene, representerer meg og bare meg.
Dessverre er det nødvendig å slå fast dette, også fordi det
fins en myte om AKP(m-1) som enkelte av våre politiske motstandere aldri blir trøtt av. Det er at medlemmer i AKP(m-1)
ikke har noen rett til å handle sjølstendig, men er roboter som
alltid handler på direktiv. Hver gang en kommunist hoster i
lovotten, så er det et ledd i en diabolsk plan og vedtatt i sentralkomiteen . Går du på dass så er det bare svindel om du sier
du har finni det på sjøl. «Vi skjønte det nok. Parti' har bestemt.»
Vi kommunister har sterk frivillig disiplin, vi jobber hardt
og får gjort en del. For folk som ikke klarer noe av dette, er
sånne konspirasjonsteorier en nødvendig liten trøst. Men altså:
9
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Denne boka er ikke «den offisielle lanseringa av AKP(m-l)s
siste linjeskifte, vedtatt i sentralkomiteen».
Den er heller ikke «den uoffisielle offisielle lanseringa av
AKP(m-l)s siste linjeskifte, vedtatt på sentralkomiteen men etterpå av taktiske grunner forkledd som et debattinnlegg av
Tron Øgrim».
Denne boka er faktisk et debattinnlegg fra Tron Øgrim.
Boka er skrivi mest for folk som rekner seg som marxister
og sosialister. For lesere som er nokså ukjent med marxistisk
teori, sosialistisk debatt og den kommunistiske bevegelsens
lange og svære historie, er det derfor sikkert en del saker som
er litt vanskelige å forstå.
Det er dessverre ikke til å unngå. Alle innfløkte former for
arbeid som må læres, er nødt til å utvikle et fagspråk. En mekaniker, en sjømann og en fiolinist bruker alle sammen
spesialuttrykk i jobben sin, uttrykk som vi andre i første omgang vanskelig forstår. Marxismen er ingen enkel sak, og den
må også ha sine faguttrykk. Jeg kommer ikke utenom å bruke
en del av dem. Ellers måtte jeg i tillegg til å skrive et innlegg
også lage et historisk og teoretisk leksikon som forklarte all
bakgrunnen . Det har jeg ikke tid til, og framfor alt er jeg ikke
flink nok til å lage noe sånt.
Ellers har jeg prøvd å gjøre denne boka så enkel som mulig,
så den som holder ut, kommer nok gjennom.
Boka er noe for lang. Den hadde tjent på at jeg hadde konsentrert den og organisert den mer, sånn at den hadde kommet ned til - la oss si det halve. Jeg ber leseren om unnskyldning for det. Jeg har skrivi raskt og på fritida etter jobb. Men
det viktigste er at det krever større dyktighet å skrive kort og
konsentrert enn å skrive lengre og lausere.
Folk som har lest manuset, har kritisert bruken av ordet
«vi» og pekt på at det er uklart hvem dette upresise «vi» omfatter . Boka er i store deler tenkt som samtale, spørsmålsvar, der de som diskuterer, er tilhengere av marxismen i Norge. Andre ganger har jeg særskilt markert at jeg tar opp
spørsmål som blir reist av folk som ikke nødvendigvis er
marxister. Mitt «vi» er ment som noe mer omfattende enn både ledelse og medlemmer i partiet AKP(m-1), fordi jeg mener
alle som rekner seg som tilhengere av den revolusjonære marxismen har ansvar for den marxistiske bevegelsens utvikling.
10
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Den tilfeldige leser som f.eks. er tilhenger av partiet Høyre
bør derfor ikke føle seg skremt av formuleringer som: «Åssen
skal vi styrte borgerskapets diktatur i Norge?» Om han syns
det er nødvendig, kan han krysse ut «vi» og sette «marxistene» i steden. Han kan være trygg på at jeg ikke vil tvangsutskrive ham til revolusjonshæren! Ellers håper jeg denne lille
saka ikke vil frata den jevne borgerlige leser gleden over boka.
Takk til kamerater som hjalp til med råd og kritikk. Mye
av kritikken var jeg enig i, sjøl om jeg ikke kunne ta hensyn
til den. Alle kommentarer oppmuntra meg og var til nytte.
Så ønsker jeg lesera lykke til, og ser fram til å bli offentlig
motsagt. Så langt tida rekker, skal jeg svare for meg.
Juni 1979
Tron Øgrim

Il
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I
SKAL VI
KRITISERE
MARXISMEN?
Hva skal vi gjøre i Norge?
I del I er vi på startstreken. Startstreken er vår, marxistenes,
situasjon i Norge. Hva slags problemer har det kapitalistiske
samfunnet vi lever i, og hva slags problemer har vi sjøl? Hva
skal svaret vårt være? Kan vi- eventuelt, må vi- kritisere
marxismen?
Jeg skal forklare utgangspunktet for kritikken: Det er lett å
kritisere kapitalismen, men ikke like lett å forsvare marxismen. På grunnlag av det skal jeg gå gjennom argumentene for
at vi bør kritisere marxismen, og argumentene mot at vi kritiserer den.
Hensikten er å komme fram til forslag på hva vi skal gjøre.
Jeg mener at vi skal kritisere marxismen, og jeg vil si noe om
åssen vi skal gjøre det.
Dette er innholdet i del l.
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Kapittel l

Problemer for den
elendige kapitalismen
I over 50 år har kapitalismen vært døende.
Det betyr ikke at den ikke lever. Fortsatt stråler den kapitalistiske verden av eventyrlig prakt, fortsatt syder den av uhyrlig kraft. Vår tids kapitalisme-er fortsatt den samfunnsforma
som Marx snakka om i Det kommunistiske manifestet, den
som omskaper verden mer enn noen tidligere samfunnsform,
og som bygger ti tusen underverker større enn pyramidene.
Kapitalismen har ikke mista sin evne til å frambringe utrolige
nyskapninger som virker som mirakler for den generasjonen
som opplever dem.
Kapitalismen lever og har fortsatt sin skaperkraft. Men
samtidig er den dømt og dødssjuk. Sjukdommen viser seg
blant annet i at hver ny seier kapitalismen vinner, samtidig blir
en ny og farligere truse! mot den, et nytt og verre nederlag.

Kapitalismens rikdom og sjukdom
Kapitalismen har skapt en rikdom på forbruksprodukter som
aldri før er kjent i historia. Under kapitalismen tar denne rikdommen form av varer. Dermed fører nettopp rikdommen til
at varemarkedene blir overfylt, produksjonen stopper, kapitalismen kastes ut i voldsomme overproduksjonskriser og rikdommen forvandles til fattigdom.
Kapitalismen har skapt glitrende byer som får Harun AlRashids Bagdad til å bleikne. Kapitalismen har også skapt veldige slummer av kassebord, papp og blikk som får Europas
middelalder til å se ut som reine velferdsstaten.
Den kapitalistiske legevitenskapen har utrydda byllepesten
som drepte millioner under svartedauen. Kapitalismen har
skapt konsentrasjonsleirer der leger eksperimenterer med
mennesker, og gasskamre som har slukt flere enn svartedauen. Den har avskaffa den sosiale sjukdommen tuberkulose og
innført den sosiale sjukdommen heroinisme.
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Kapitalismens vitenskap og vandalisme
Kapitalismen skaper stadig mektigere nye produktivkrefter.
Den har frigjort fysikken fra middelalderens teologi og dermed også kjerneenergien fra atomene. Den har brukt disse resultatene til å skape atomvåpen som kan tilintetgjøre hele byer dersom politikerne vil det, og kjernekraftverk som kan gjøre det samme enda politikeren ikke vil det. Den har skapt redningshelikopteret og napalmbomba. Nå utvikler den datateknologien, som befrir menneskeheten fra meningsløst slit, og
bruker den til å skape arbeidsløshet, som gjør det umulig for
arbeiderne å leve et meningsfylt liv.
Kapitalismen har skapt kunnskap som gjør det mulig å forstå og gripe inn i menneskesamfunnets omverden, naturen, på
en kvalitativt ny måte. For eksempel har den samla kunnskap
om livet i havet som for første gang gjør det mulig å forstå og
beskytte utviklinga av de store fiskestammene. Disse kunnskapene blir brukt til å utrydde hele fiskeslag. Den har utvikla
forståelsen for hva de store skogssy_stemene betyr for livet på
jorda. Ingen annen samfunnsform har ødelagt skoger i et sånt
tempo som kapitalismen, Samfunnssystemer som ikke forsto
menneskenes forhold til naturen og plyndra den blindt, har
aldri klart å gjøre den samme skaden på naturen som kapitalismen, som har skapt ordet økologi.

Kapitalismens likhet, brorskap,
sult og hykleri
l ideenes verden har kapitalismen skapt en uhyre revolusjon i
menneskets syn på seg sjøl. Samtidig har den skjerpa motsigelsen mellom disse ideene og virkeligheten til det ytterste.
Kapitalismen har skapt ideen om menneskenes likeverd og
likerett. Dette menneskebildet var utenkelig i antikken og
middelalderen. Under slavesamfunnet og føydalismen ville ingen kunne godta en sånn fantastisk påstand som at slaveeier
og slave, herre og livegen skulle ha samme verd og rett.
Denne likheten viser seg i praksis i forholdet mellom
Rockefeller og krøplingen som lever på gata i Calcutta. Mellom Bresjnev med ubegrensa trekkrettigheter i Sovjets sentralbank og stallen av luksusbiler som han i sin galskap stadig utvider - og den vietnamesiske flyktningen, plyndra til skinnet,
16
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som klamrer seg til livet i en overfylt båt i Sør-Kinahavet.
Kapitalismen har skapt juridisk likestilling mellom kvinne
og mann i et land som Norge, og kvinnene har også slått seg
fram til en stor grad av faktisk likestilling . Den har underminert den perverse middelaldersk-kristne seksualmoralen som
gjorde kjønnslivet og spesielt kvinnene «ureine». Dette bruker
kapitalismen til å legalisere pornografi der kvinner har samleie med dyr, piskes og drepes. Det oppstår et lovlig marked
for barneporno : Kvinnenes frigjøring i Norge brukes av kapitalismen til å holde små piker som slaver i indiske bordeller
for å tilfredsstille et fritt norsk pornomarked.

Kapitalismens folkerett og folkemord
Kapitalismen har skapt ideene om likhet mellom mennesker
av alle nasjoner, raser og trussamfunn. I jakta på kolonier,
arbeidskraft og utbytte har kapitalistene forsøkt å erobre alle
land. Samtidig satte de i gang folkemord på nasjoner og folk
med fremmed religion. Tysklanqs jøder hadde smelta sammen
med resten av samfunnet. Hitler tvang dem tilbake i ghettoene. England satte opp muhammedaner mot hindu i India, greker mot tyrker på Kypros , protestant mot katolikk i Irland,
muhammedanere, kristne og jøder mot hverandre i Palestina.
USA slo ned slaveriet i sørstatene og skapte seinere verdens
største raseskille · stat ved å gjennomføre diskriminering av
svarte i alle delstater .
Borgerskapet skapte det romantiske bildet av naturmennesket, og erklærte høytidelig at steinald~rfolkene som levde i
klasseløse samfunn er like mye verd som de siviliserte, kapitalistiske nasjonene. Kapitalismen viste sin «respekt» for naturfolkene ved å drepe dem med voldtekt, brennevin, kulesprøyter og napalmbomber, og sperre dem som hardnakka overlevde inne på «reservater» der de~ ikke var noe den hvite kapitalisten ville ha. Inuiter, amerikanske indianere, australiere og
samer i Norden og Sovjet er levende bevis på åssen kapitalistene praktiserer den (olkeretten de skryter av.
Det Vesten som seira over nazismen med parolen om likhet
mellom rasene på fanene, har seinere holdt oppe rasistregimene i Sør-Afrika og prøvd å tvinge ti-millioner av fremmedarbeidere fra den 3. verden inn i' nye ghettoer. Det Sovjet som
17
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under sosialismen framstilte seg som en fri familie av likestilte
nasjoner, sier under kapitalismen at Russland er en ledernasjon og russisk er menneskehetens mest utvikla språk som alle
må lære.

Kapitalismens frihet og tortur
Kapitalismen har skapt ideene om borgerlig-demokratiske rettigheter for alle. På den andre sida har ingen tidligere samfunnsform skapt sånne systemer for kontroll og, undertrykkelse av menneskene som nettopp kapitalismen. Se på NaziTyskland, se på Bresjnevs Sovjet.
Borgerskapet utvikla ideene om ytringsfriheten. Det har også utvikla ytringstvangen ved hjelp av vitenskapelig utpønska
metoder som psykokjemikalier og elektrisk tortur.
Borgerskapets oppdagelsesreisende og misjonærer kom tilbake fra Asia, Afrika og Amerika med hårreisende beretninger om de primitive innbyggernes barbariske og grusomme
skikker.
Den hvite mann tok på seg byrden med å lære disse tilbakestående folkeslag frihet, menneskeverd og sivilisasjon. Han
befridde dem fra både personlig frihet og nasjonal sjølstendighet, og glemte heller ikke å befri dem for svære mengder
gods og gull. Engelskmennene lærte Nord-Amerikas indianere
sånne siviliserte seder som å skalpere sine fiender. Belgierne i
Congo betalte penger for ørene til døde negre.
l dag selger et firma i USA tommeskruer til de primitive
latin-amerikanerne, mens høyt utdanna cubanere og østtyskere lærer det etiopiske politiet å torturere. Sovjet lærer de
middelalderske afganerne folkedemokratiets velsignelser.

Kapitalismens verdensmarked og
verdenskrig
Kapitalismen har brutt isolasjonen mellom verdensdelene og
skapt et verdensmarked der alle land og folk på jorden handler med hverandre. Verdenshandelen har etterhvert også ført
til at alle folk på jorda veit om hverandre og påvirker hverandre. Middelalderbonden i Hedmark visste bare unntaksvis hva
som hadde skjedd i Skåne året før. l vår tid kan arbeideren og
18
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studenten i Tromsø gå på gata for å demonstrere uka etter at
de hører radiomeldinger fra Chile eller Kampuchea.
Kapitalismen har pekt på at alle folk på kloden har felles
problemer som må løses i fellesskap. Den har skapt drømmen
om en menneskehet i en forent verden. Den konkrete forma
det har fått er FN. Det praktiske innholdet det har fått er kampen om verdenshegemoni. Det eneste kapitalismen virkelig har klart å forene verden om i praksis er - verdenskrig.

Kapitalismen driver seg sjøl utfor stupet
Kapitalismen er det høyest utvikla av alle de menneskesamfunn der en overklasse utbytter en underklasse. Det representerer topp-punktet i menneskelig skaperkraft, også når det
gjelder hykleri og avskyelige forbrytelser . Ingen tidligere samfunnsform har drivi det så langt når det gjelder å komme med
veldige, svulstige erklæringer om herskernes prektige hensikter og samtidig praktisere så skrekkelig terror . Her er det de
sterkeste, rikeste, mest utvikla og siviliserte kapitalistiske landa som har gått i spissen.
Kapitalismen er følgelig den vidunderligste og forferdeligste
av alle samfunn der menneske utbytter menneske. Vidunderligst fordi den har skapt større frigjøring av produktivkrefter
og menneskenes tenking enn noen tidligere samfunnsform, og
dermed også større muligheter for at menneskene kan skape
en verden som er god for menneskene. Forferdeligst fordi disse kreftene blir brukt til å utbytte, undertrykke og ødelegge
mennesker i en målestokk som aldri før i historia.
Hvert framskritt styrker kapitalismens destruktive krefter
og fører dermed også den sjøl nærmere grava.
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Kapittel 2

-og for den overlegne
•
marxismen
Marxismen gror i den døende kapitalismen, sånn som sjampinjong gror i varm hestemøkk.
Kapitalismen har frigjort arbeideren fra trua på gud, håpet
om en himmel og uvitenheten om resten av verden.

Marxismen i den 3. verden ...
Arbeidere, bønder og andre opprørere i den 3. verden ser at
deres personlige fattigdom og nasjonale elendighet ikke kommer av at verden er fattig . Tvert imot er den et resultat av at de
imperialistiske landa fl yter over av rikdom. De blir marxister.

... og i Norge
Tilmed i det rike, fredelige og sjøltilfredse Norge sprer kritikken av kapitalismen seg. Det er mulig å forstå at vår fred og
trygghet er som en stille flekk midt i stormen : omgitt av andre
lands krig, fortidas krig og framtidas krig, i en verden der
fred bare er navnet på mellomrommet mellom kriger. Stadig
flere ser at huset brenner sjøl om flammene ennå ikke har
nådd oss. Hva gjør folk som skjønner at de lever i ei døende
samfunnsform? De mest kritiske - det vil si de som virkelig
kritiserer i dybden og leiter etter årsaker, ikke bare reagerer
desperat på det som skjer - de blir marxister.
Sjøl i Norge oppstår det et lite, men voksende marxistisk
parti: AKP(m-1).

Marxistene blir latterliggjort
I offentlig polemikk og offisell politikk er dette partiet framstilt som varg i veum, utafor folkeskikken . Det er rimelig. For
stat og massemedia er borgerskapets herskemaskiner . Dette
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borgerskapets første forsvarslinje er å framstille situasjonen
som om alt i hovedsak fungerer bra. Når marxistene stiller
diagnosen at kapitalismen er dødssjuk, så må staten, partiene
og media følgelig også avvise dette som det reineste, absurde
sprøyt. Nettopp for å vise at borgerskapet har kontroll over
situasjonen og ikke frykter ekstremister som driver med tull,
kan det tilmed være en nødvendig taktikk å gi de revolusjonære alle slags legale muligheter, samtidig som de blir avskrivi
som vrøvlehuer.

. . . men det tar de lett
Marxistene tar det overlegent. De bryr seg ikke om at de er
små, fordi de veit at de har rett.
Marxistene veit at kapitalismen framstiller produktivkrefter
som den ikke kan beherske, men som bare kan utnyttes og beherskes under samfunnsmessig kontroll. De veit at kapitalistene produserer ikke bare varer og fabrikker, men også arbeidere. Først gjorde kapitalistene bønda i de europeiske landa til
proletarer, siden proletariserte imperialismen landa i Asia,
Afrika og Latin-Amerika. Kapitalismen skaper sjøl dem som
skal begrave kapitalismen, og den skaper forutsetninga for
det samfunnet uten klasser som må følge etter kapitalismen.
Marxistene veit at etter kapitalismen følger sosialisme~, der
borgerskapet blir undertrykt og arbeidsfolket tar makta. Sosialismen legger grunnen for kommunismen, der det ikke lenger fins klasser, utbytting og menneskes undertrykking av
menneske. Kommunismen kommer en gang i framtida. Men
sosialismen fins alt i dag. Noen land har gått over til sosialismen. De viser hva menneskene kan oppnå når de blir befridd
fra kapitalismens tyranni. De staker ut kursen som resten av
den kapitalistiske verden må følge.
Tilhengerne av marxismen setter nesa i sky. Borgerskapet er
mektig og de borgerlige politiske bevegelsene er store. Men vi
har gjennomført en kritikk av grunnlaget deres som viser at
alt de bygger på er pillråttent og vil gå i oppløsning. De har
makt og innflytelse. Men vi har noe som vil gi oss seieren i det
lange løp. Vi har monopol på sannheten.
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Men fungerer marxismen i praksis?
Men hovmod står for fall.
De overlegne marxistene får oppleve at det vokser fram en
kritikk av marxismen. Det e r riktignok ikke mulig å si at kapitalismen kan fungere bra . Men det er mulig å stille spørsmål
ved åssen marxismen fungerer.
Innfrir virkelig den marxistiske bevegelsen forventningene?
Det avsløres at det fins store problemer i sosialistiske land.
Noen sier at marxismen er tvert gjennom feilaktig, at den i beste fall var nyttig for si tid, men forlengst er forelda. Andre
hevder at det riktige den inneholder, har ingen klart å sette ut
i livet. Kapitalistenes p o lemikere værer sjølsagt morraluft. Etter å ha vært på defensiven i årevis, roper de skadefro ut fra
hustakene at nå er det påvist at marxismen var en illusjon og
sosialismen e n skinnløsning!
Å ssen skal vi marxister svare på denne utfordringa? Vi må i
hvert fall ikke trekke dyna over hue og late som om problemene ikke fins . Vi må sjøl se på de innvendingene som blir
reist og vurdere rett og galt.
Vi er nødt til å vurdere sjøl d et som har blitt ansett som god
marxisme.
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Kapittel 3

Argumenter for å
kritisere marxismen
A. Filosofi: Den marxistiske
metoden er kritisk
Men har marxister lov til å kritisere marxister? Er det ikke
marxistenes plikt å forsvare alt som blir rekna som marxisme?
Dette er et utbredt synspunkt, men det er feilaktig . Sjølve
grunnlaget for den marxistiske filosofien krever at marxismen
skal være kritisk. Det betyr at den skal kritiser alt, inklusive

seg sjøl.
Det er fordi marxismen er materialistisk filosofi.
Den ser menneskelig forståelse som ei avspeiling av den virkelige, objektivt eksisterende verden. Denne verdenen eksisterer enten vi sanser og forstår den eller ikke. Den er uendelig
mye større i tid og rom enn det lille utsnittet vi avspeiler i
tenkninga vår. Følgelig er all menneskelig forståelse fra en
synsvinkel ensidig og delvis. Forståelsen kan være fullstendig
nok sett i forhold til behovet for å gjennomføre en del konkrete arbeidsoppgaver: Ro en båt over en fjord, smelte malm
til jern, vinne en krig. Men det er ikke det samme som at forståelsen vår inneholder et bilde av alt som skjer, sjøl i samband med disse arbeidsoppgavene.
Menneskelig forståelse utvikler seg gjennom kamp, gjennom prøving og feiling, prøving og seire. Samla sett betyr dette at menneskelig forståelse alltid er ufullstendig og under utvikling.
Marxismen er menneskelig forståelse. Marxismen er ei avspeiling i tenkninga vår av virkelige ting, for det meste av virkelige prosesser som fins i menneskesamfunnet. Følgelig må
den også alltid være ufullstendig og under utvikling. Dette
gjelder marxismen og den marxistiske arbeiderbevegelsens
forståelse av seg sjøl og oppgavene sine. Det gjelder blant an23
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na også programmene til de marxistiske partiene.
Marxismen er kritisk og dialektisk. Det betyr nettopp vilje
til å studere alle fenomener og spørsmål kritisk, på nytt og fra
nye synsvinkler ettersom utviklinga skjer. Å være kritisk betyr
også kritisk mot egne, tidligere standpunkter. For i følge den
menneskelige forståelsens natur vil våre standpunkter alltid
inneholde noe som er riktig og noe som er gærent. Utviklinga
av forståelsen betyr blant annet at vi bit for bit lærer å skille
ut noe av det som er gærent i våre egne oppfatninger. Dialektisk betyr å innse at bildet vi har av verden også er noe levende, noe som aldri kan bli fullkomment og alltid må utvikle
seg. At dette betyr kamp, motsigelser og endringer, endringer
som vi ikke kan forutsi, men vi kan forutsi at det blir endringer. Vi kommer til å finne ut at vi har gjort feil. Vi kommer
ikke til å mene det samme i alle spørsmål om 25 år. Dette er
nødvendig og bra.
Dette betyr at disse tenkemåtene er uforenlige med virkelig
marxisme:
Dogmatikk. De marxistiske klassikerne har sagt alt, og alt
de har sagt er riktig. Dette er uforenlig med marxismen, fordi
det betyr at klassikerne (fem mennesker med begrensa erfaring) blir tillagt guddommelige evner. Det betyr at de var allvitende som guder, og på mystisk vis visste alt ikke bare om si
egen tid, men også alt om framtida. Marxistene sjøl gikk mot
ei sånn oppfatning. «Vår lære er ikke et dogme, men ei vegleiing til handling.» (Engels) «Konkret analyse av den konkrete situasjon er marxismens levende sjel.» (Lenin) Marxismens syn er at når kartet ikke stemmer med terrenget, så er
det kartet og ikke terrenget som er feil.
Ideen om bevegelsens perfekte linje. Den marxistiske bevegelsens linje er ikke 100 !tJo korrekt. Ikke i Norge nå, ikke i
noe anna land og ikke noen gang før i historia ellers. Bevegelsen må alltid inneholde mange motsigelser og mange feil. Å
påstå noe annet betyr enten at vi utroper oss sjøl til guder, eller at vi hevder det sjølmotsigende synspunktet at vi kan ha
feilaktige ideer, men bevegelsen kan være perfekt likevel. Dermed gjør vi partiet til et mystisk, magisk vesen som kan forvandle det ufullkomne til det fullkomne.
Dette er en diskusjon om filosofi, om metode. Det er de
prinsipielle filosofiske argumentene for at vi marxister må ha
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ei kritisk holdning når vi analyserer marxismen, de marxistiske klassikerne, den kommunistiske bevegelsens resultater og
oss sjøl.
Marxismen som ikke kritiserer marxismen er ikke lenger
marxistisk. Hvis vi vil kalle oss marxister, er vi følgelig sjøl
nødt til å kritisere marxismen .

B. Politikk: Virkeligheten krever
at vi kritiserer virkelige feil
Så nå må vi altså begynne å kritisere marxismen fordi filosofien krever det? Nei, det er å stille spørsmålet på hue.
Det er den politiske utviklinga som gjør at vi må ta opp
denne diskusjonen. Vi diskuterer ikke marxisme fordi noen filosofer kritiserer den. Tvert imot: Det er i gang en stormende
politisk kamp om marxismen, og det har gjort filosofien aktuell.
Det er en historisk sannhet at «reine>> filosofiske problemer
opptrer som brennende dagsaktuelle stridsemner først når de
politiske kampene i samfunnet stiller dem på dagsordenen.
Det er ikke sånn at filosofene plutselig får lyse ideer, og det
fører til kamper om filosofiske spørsmål. Først begynner den
politiske kampen. Så begynner filosofene merkelig nok å få
lyse ideer, og den politiske kampen forplanter seg til filosofien. Sånn var det under reformasjonen, under den store franske revolusjonen, og da Marx og Engels starta arbeidet sitt.

Verdensbevegelsen som sprakk
Etter andre verdenskrig har det hele tida vært ført voldsomme
kamper i den kommunistiske verdensbevegelsen.
Kommunistene i verden hadde aldri før stått så sterkt som i
1945. En sosialistisk verden vokste fram - og sprakk. Først
kom striden mellom Jugoslavia og Sovjet. Så fulgte kontrarevolusjonen i Sovjet sjøl. Krustsjov fordømte Stalin, som ingen kommunister før hadde fått kritisere. Uten å kritisere Lenin ved navn, tok han også avstand fra mesteparten av poli25
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tikken til Lenin. Cuba gjorde revolusjon i åpen tross mot
Krustsjovs tilhengere. 20 år etter var cubanerne blitt Sovjets
kolonisoldater. Sovjet ville hindre Vietnams frigjøringskamp.
Anti-imperialistene i hele verden støtta Vietnam, Laos og
Kampuchea fram til seieren over USA . Etterpå så de at Vietnam okkuperte Laos og overfalt og plyndra Kampuchea. Frigjøringsbevegelser seira i land etter land, de vestlige kolonialistene hompa seg sure og skamslåtte hjem til voksende hauger
med ubetalte rekninger. Den engelske løve blei en møllspist
skinnfell uten ei hel tann. Det eneste som var igjen av Frankrike var arrogansen, og det stolte Portugal havna på fattigkassa. Men i mange land vendte seieren seg til nytt nederlag. Angolas MPLA, som fordømte Sovjets invasjon i Tsjekkoslovakia, blei sjøl trojansk hest for et blodigere sovjetisk overfall
på Angola. Det landet som kommunistene trudde skulle legge
kapitalismen i grava, hadde forvandla seg til den største
imperialisten, den verste undertrykkeren av frigjøringsbevegelser og en hersker over mange lydriker.
Et mindretall av kommunistpartiene holdt fast på marxismen og fulgte Kina og Albania. Men i dag fordømmer Albania Kina hardere enn alle andre land. I de siste 15 åra har Kina sjøl to ganger snudd viktige deler av innenrikspolitikken
180 grader. På slutten av 60-åra blei mesteparten av det som
hadde skjedd før 1966 kritisert som fæle greier. Etter 1976
blir det som skjedde under kulturrevolusjonen (1966-76)
framstilt som den reineste katastrofe, mens det som skjedde
før den starta var bra. (Noen kinesere vil også ta med perioden
1958-66 i de dårlige tidene.) Kina fordømte Sovjet for å importere kapital og drikke pepsi i 60-åra, men søker sjøl utenlandske investeringer og drikker cola i 70-åra. Politikk styrer
skolene det ene tiåret, karakterer det neste. Lin Biao kalte
Mao et geni av en type som bare blir født i Kina en gang hvert
1000 år. Nå heter det at Mao også gjorde store feil. Sjøl i
utenrikspolitikken blir bildet et annet. Det «røde Kina» som
var Vestens store buse og USAs mest uforsonlige fiende i 60åra, drar på statsbesøk til USA i 70-åra. Deng fotograferes
med cowboyhatt og advarer mot de aggressive russerne.
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Marxismens høykonjunktur i Norge
Og hva skjer i Norge?
I de siste l 0-15 åra har marxismen fått stadig større betydning for den politiske debatten her i landet. Krisa i kapitalismen og kampene mot imperialismen har gjort at stadig flere
arbeidere og intellektuelle søker svar i marxismen. Herskerne
ser på dette med bekymring. De har makt og penger, men
mister grepet om viktige deler av den intelligente og offervillige ungdommen. Herskerne har alt, men får vondt om folk
som kan tenke. De rike frykter intellektuell konkurs.
Borgerskapet investerer i motgift: i intellektuelle som kan
skaffe fram argumenter som undergraver den marxistiske teorien . Finner de høl i marxismen kan det vente god presse.

Marxistenes problemer i Norge
Så viser det seg at marxistene sjøl er forvirra. Den historiske
utviklinga gjør det rimelig at de som har fulgt med hele tida, i
beste fall er svimle . Folk som sjøl deltar aktivt i politisk kamp
og er motstandere av kapitalismen, stiller mange spørsmål.
Det har de også grunn til. De syns ikke det er nok at kommunistene erklærer at «dette er riktig fordi vi sier det». De krever begrunna svar som virker overbevisende i seg sjøl.
Ta vår automatiske støtte til Kina, konkret f.eks. holdninga
til Deng Xiaoping.
I 1970 var Kinas offisielle linje at Deng var dårlig. Vi erklærte følgelig at Deng var dårlig. I 1974 var Deng bra. Vi
gjentok at Deng er bra. I 1976 blir Deng dårlig. I Norge sier vi
at Deng er dårlig. I 1978 er Deng bra igjen. Altså fire omvurderinger av Deng på l O år.
I Kina er disse omvurderingene resultater av indre politiske
kamper. I Norge derimot, er de resultater av avskrift av det
kinesiske telegrambyrået, uten at noe har endra seg blant
kommunistene i Norge.

Kinas lille ekko?
Massene syns vi har driti oss ut ved å redusere oss sjøl til et
slavisk ekko for endringer i Kina.
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De spør oss: Åssen kunne dere skråsikkert ta stiling til fire
sånne omvurderinger på ti år? Hadde dere bakgrunnsmateriale, hadde dere egentlig egne kunnskaper om hva som virkelig
skjedde?
Svar: Nei. Men vi sa det vi sa fordi vi var lojale mot Kina
og stolte på Kina.
Massene svarer (i beste fall): OK, vi forstår at dere støtter
et land der arbeiderklassen har makta og er lojale mot sosialismen der. Men betyr dette at dere må plapre etter alt kineserne sier og gjenta saker dere sjøl ikke forstår grunnlaget
for? Siden Deng blei vurdert som bra 2 ganger og dårlig 2
ganger, så må kineserne ha snakka tull om Deng i hvert fall
halvparten av gangene. Hvem tvang dere til å ta etter?
Massene - også de som stort sett støtter oss - kaller oss
papegøyer for Kina, og fakta viser at denne kritikken er riktig.

Tenker marxistene sjøl?
Dette er et enkelt eksempel som illustrerer et allment politisk
problem. Folk spør: hva bygger kommunistene politikken sin
på? Gjør de virkelig sine egne undersøkelser av kapitalismen,
bruker sitt eget hue på å kritisere den sønder og sammen og
på å beslutte åssen kampen for sosialismen skal føres? Eller er
dette bare et skinn? Er det sånn at det marxistene sier er frukta av deres egen tenkning, i virkeligheten er sånt som de kopierer i blind lojalitet mot andre land og historiske modeller?
Kan vi stole på at de ærlig vil gjøre sitt beste for å finne nye
løsninger på nye problemer? Eller har de konklusjonene klare, og møter nye situasjoner bare med å kle gamle slutninger i
nye argumenter? Disse spørsmåla blir ikke stilt bare av folk
utafor partiet, de diskuteres i partiet sjøl.

Slakteborgerne til motoffensiv!
Nå blir de lureste borgera gla. De griper fast i disse spørsmåla og bruker dem i et stort propagandafelttog mot marxismen. Nå kan dere se, dere som trudde at revolusjonen skulle
løse alle verdensproblemene: kapitalismen er best likevel!
Den overflatiske mote-«marxismem> som blomstra på uni-
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versitetene i Vesten, får trangere kår. De som trudde alt skulle
bli søndagsseilas i solskinn, søker slukøra nødhavn ettersom
bølgene og tåka kommer. De rike annonserer i avisene at frafall fra marxismen er ei sikker plattform for akademisk karriere. Prisene på intellektuelle horer stiger: frafallet blir forsøkt skrudd opp til mote. Forrige årtis mondene «marxisten>
dukker opp i nye klær som «nye filosofer».
Borgerne veit at revolusjonære bevegelser har gått i oppløsning før. Lederne av Norges største revolusjonære arbeiderparti blei vårt århundres dyktigste kapitalistiske politikere. Ikke mange av Vestens organiserte kommunister fra 1945 har
holdt fast på ei revolusjonær linje. Borgerskapet setter på ytre
press. Det håper presset skal nære revisjonistiske strømninger
blant marxistene sjøl, som kan gjøre resten av jobben.

Hva med marxistenes motoffensiv?
Så hva må vi gjøre?
Vi må innse at vi er midt oppe i en politisk kamp. Politisk
angrep må møtes med politisk forsvar. Virkelige feil i den
kommunistiske bevegelsen og i de sosialistiske landa blir
utgangspunkt for borgerlig kritikk av marxismen . Vi må tenne motild. Vårt politiske svar må være marxistisk kritikk av
disse feila.
Massene veit at marxistene gjør feil, og marxistene veit at
massene veit det. Forutsetnin~a for å forlate startstreken er at
marxistene innrømmer det alle veit.
Det er ikke nok med allmenne erklæringer om at vi tar feil
av og til. For folk sitter likevel igjen med det inntrykket at vi
(nesten) aldri innrømmer feil AKP(m-1) har gjort, alltid og på
nesten alle punkter forsvarer alt som blei gjort i det sosialistiske Sovjet, og alltid plaprer etter Kina enten det gjelder vondt
eller godt, surt eller søtt.
Vi må overbevise massene om at vi er ærlige og intellektuelt
redelige. Vi kan bare gjøre det gjennom å være ærlige og intellektuelt redelige. Vi må vise i praksis at vi ikke bare innrømmer feil alle kjenner til, men vi må også snakke åpent om
feil vi har gjort som andre ikke har avslørt. Vi må vise at vi
sjøl, aktivt, går ut for å undersøke hva vi sjøl har gjort som
kan være gærent, og at vi sjøl gjør intellektuelt arbeid for å
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finne ut åssen feil kan unngås. For å få overtaket på den borgerlige kritikken av marxismen, må vi dokumentere at den
marxistiske kritikken av marxismens resultater er bedre og
virkelig løser problemene.
Vi må vise at vi er sjølkritiske og anlyserer alle problemer
objektivt - inklusive våre egne - for å vinne tillit. Dette er
den politiske nødvendigheten som fører til at vi må skjerpe
oss i filosofien. Her finner vi de taktiske årsakene til at vi må
se mer kritisk på oss sjøl, vår oppfatning av marxismen og av
sosialismen.
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Kapittel 4

Argumenter mot kritikk
•
av marxismen
A. Men er ikke kritikk av
marxismen farlig?
Men hvis marxistene kritiserer gærne ting som blir gjort i
marxismens navn - vil ikke det bare styrke angrepene på
marxismen?
Denne innvendinga fins faktisk i virkeligheten.
Den mest ekstreme utgava av dette finner vi hos SV -ere og
liknende folk som vil at vi skal holde kjeft om konsentrasjonsleirer og galehus for friske i Sovjet, fordi avsløringer av
fascismen der kan skade sosialismen her.
Så har vi kommunistene som frykter for at kritikk av virkelige kommunister og virkelig sosialisme kan føre til at vi gir
konsesjoner til revisjonistene og de åpent borgerlige antimarxistene. Kanskje folk får inntrykk av at de borgerlige har
rett? Kanskje slenger vi barnet ut med badevannet, ikke bare
kritiserer feil men avviser sjølve marxismen og slutter å kjempe for revolusjonen?
Kanskje blir vi sjøl revisjonister?
Denne faren fins virkelig.
Alt som det er noe vits i for arbeiderklassen er farlig politikk. Ar beiderklassen trenger revolusjon. Revolusjon er meget
farlig. Arbeiderklassen trenger å manøvrere og gjøre kompromisser før, under og etter revolusjonen. Kompromisser fører
som kjent ofte til feil. Det eneste sikre er å bli hjemme med
dyna over hue. Sånn kan ingen overleve. Det eneste sikre er å
ikke føre en revolusjonær marxistisk politikk. (Det er også
meget farlig.)
Å kritisere marxismen er farlig for marxismen. Men det
viktigste er at hvis vi marxister ikke gjør dette så legger vi landet åpent fo r borgerlige anti-marxister og revisjonister. Det er
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svakheter og feil. Vi vil forsvare vår egen politikk. Vi vil forsvare de marxistiske klassikerne og de sosialistiske landa,
blant annet det sosialistiske Kina. Skal vi oppnå troverdighet i
dette forsvaret må vi følgelig sjøl peke på de feila alle ser er
der, og sjøl også avdekke feil, enten de er allment forstått
som feil i dag eller ikke. Først da blir vi trudd når vi peker på
det som er bra, og når vi avviser argumentene til antimarxistene mot det som virkelig er bra.
Dette er ei side av saka. Den andre sida er at det er ikke
marxisme å påstå at alt er perfekt. Å «forsvare» marxismen
ved å si at alt i den marxistiske teorien er perfekt og alt marxistene gjør er perfekt, det er også å kaste barnet ut med badevannet, å drepe marxismen. Det betyr at marxismen slutter å
utvikle seg som noe levende, som stadig blir mer i samsvar
med virkeligheten, at vi fratar oss sjøl muligheten til å analysere nye fenomener som stadig dukker opp, og at vi prinsipielt
avviser at vi har feil og derfor aldri får retta på våre egne feil.
Et sånt «forsvar» av marxismen er i virkeligheten den verste
bjørnetjenesten vi kan gjøre mot marxismen.
Det er altså farlig at vi kritiserer marxismen. Men det er
reine, sikre drepen for oss om vi ikke gjør det.

B. Men hva med forholdet til
andre kommunistpartier?
Men - spør den erfarne kommunisten med noen år på baken
- AKP(m-l)s linje er (sånn i store trekk) den kommunistiske
verdensbevegelsens linje. Når vi kritiserer vår egen linje og historie, kritiserer vi samtidig linja og historia til andre partier .
Kan vi det? Hva så med forbindelsen vår med disse andre partiene?
Folk som står fjernere fra våre sirkler, stiller det samme
spørsmålet sånn: Har ikke AKP(m-1) forbindelser med Kinas
Kommunistiske Parti? Åssen blir det med den kritiske granskinga dersom dere kommer til å mene andre ting enn Kinas
Kommunistiske Parti?
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Vanlig stil mellom kommunistpartier- før
Det er riktig at holdninga til internasjonale forbindelser før har
gjort at kritikk av denne typen har vært TABU i små partier
som AKP(m-1). I Lenins KOMINTERN var ideen at store politiske spørsmål i siste omgang skulle avgjøres i ett verdenssentrum. Å holde fast på ei anna linje etterpå var disiplinbrudd. KOMINTERN blei oppløst, men kommunistpartiene
fortsatte å rekne seg som et tett forbund, i praksis om ikke
formelt under ledelsen av det sovjetiske partiet. Etter bruddet
med Sovjet fortsatte de kommunistiske partiene som sto sammen med Kina (og opp til nylig Albania) å se på seg sjøl som
samme typen forbund.
Internasjonalt så kommunistpartiene det som nødvendig å
holde svært stor grad av ytre, offentlig enhet om ei lang rekke
politiske spørsmål. Enigheten skulle helst gjelde både prinsippspørsmål i marxistisk teori, vurderinger av den kommunistiske bevegelsens historie, aktuell taktikk internasjonalt, linjekamper i hvert enkelt sosialistisk land.
På Stalins tid blei sånne spørsmål avgjort gjennom diktat
fra den sovjetiske partiledelsen. Etter bruddet med Sovjet har
de kinesiske kommunistene kritisert dette. De har gang på
gang understreka at alle partier må ha like rettigheter. Ikke
noe parti må kalle seg leder av partiene i andre land, ikke noe
parti må tvinge andre partier til å følge sitt syn.
Men fortsatt har de kommunistiske partiene holdt fast på
den ytre forma med et politisk enhetlig forbund. Dette har
vært praktisert sånn: enhet utover - motsigelser tar vi opp
innover, mellom partiene. Hensikten har vært å forene enhet
og kamp. Felles front mot imperialismen, vi avslører ikke
motsigelser oss imellom for fienden. Samtidig utvikler vi et likeverdig forhold og virkelig diskusjon, internt mellom partiene. Denne linja har Kinas Kommunistiske Parti fulgt.
AKP(m-1) har også fulgt denne linja.

Situasjonen er endra - nå
Alt i alt mener jeg dette har vært riktig. Men nå krever situasjonen at vi gjør noe annet.
Jeg mener det har vært riktig av AKP(m-1) å holde seg nok-
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så strengt til linja med å holde uenighet innad mellom partiene, så lenge dette var vanlig og mulig. Jeg skal ikke gå inn på
noen diskusjon av om det «egentlig» hadde vært bedre om ikke motsetninger kom åpnere fram den gangen også. Poenget
er at denne linja hadde oppstått historis.k , og det var lenge før
AKP(m-1) blei stifta. Det var bra og riktig av AKP(m-1) å søke
kontakt med de virkelige kommunistiske partiene, støtte dem
og lære av dem. Betingelsen for det var at partiet fulgte denne
linja. Derfor var det også riktig å følge ei sånn linje.
Men nå kan ikke spørsmålet lenger stilles sånn. For det første fordi utviklinga av klassekampen i Norge stiller spørsmåla
om ei kritisk gransking av marxismen og marxismens internasjonale resultater på dagsordenen. Vi har ansvar for den delen
av verdens arbeiderklasse og arbeidende folk so m bor i Norge. Vi kan ikke vinne framgang ·i den .uten å ta opp disse
spørsmåla åpent. Fiendene våre beskylder oss for å være ei
sekt. Det stemmer ikke. Fakta viser at sjøl om vi er forholdsvis små, så er AKP(m-1) ei ganske livskraftig spire som i
kampsaker ofte vinner temmelig stor innflytelse. Men om partiet stopper på det nåværende nivået i utviklinga si, så kan det
også sikkert bli ei sekt. Den kommunistiske verdensbevegelsen
har heller ikke noe bruk for et parti i Norge som riktignok ikke stiller spørsmål ved noe som helst, rrien som heller ikke betyr noe i arbeiderklassen i sitt eget land. Bedre med ubehagelige spørsmål diskutert av kameratene i Norge enn med ei betydningsløs sekt som verken kan hjælpe seg sjøl eller støtte
andre. Dette er det viktigste.
For det andre fordi motsigelsene mellom de virkelige kommunistpartiene på mange områder virkelig er gjort offentlig
kjen t.
Det er det heller ikke AKP(m-1) som har tatt initiativet til.
Hvis vi no rske kommunister ikke skal stå fram som idioter,
må vi sjøl bare ta det til etterretning og endre vår egen praksis
i samsvar med virkeligheten .

Hvem er f. eks. egentlig kommunister?
For å ta d et kon kret: H olde uenigheter innad i bevegelsen
mellom partiene. Det er vel og bra så lenge d et i d et store og
hele fins ei felles oppfatning av hva som er kommu nistiske
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partier og følgelig hva som er «innad» mellom dem.
Verdens største og viktigste kommunistparti er det kinesiske. Nå har dette partiet oppretta partiforbindelser med Titos
regjeringsparti i Jugoslavia. Det har sjølsagt KKP full rett til.
Vi norske kommunister blander oss ikke inn i det, like lite
som kineserne vil blande seg inn i hvem vi har forbindelser
med.
Men samtidig er det kjent for alle at AKP(m-1) hele tida har
kalt Jugoslavia et kapitalistisk land og regjeringspartiet der et
borgerlig parti. Det er følgelig ingen hemmelighet at AKP(m1) er uenig med KKP i at det jugoslaviske partiet er kommunistisk. Jugoslavia må få støtte mot presset fra Sovjet, og Tito
er en av de europeiske politikere som fra vår synsvinkel gjør
mye bra. Vi norske kommunister har følgelig ingen interesse
av å henge oss på noen generalangrep på Tito. Tvert imot,
hvorfor kan vi ikke samarbeide med Jugoslavia i saker av felles interesse? Men vi vil ikke kalle regjeringspartiet der for et
kommunistisk parti, og vi vil ikke holde motsigelsene mellom
oss og det internt.
KKP sier det er sosialisme i Jugoslavia. Vi sier det er kapitalisme. Da blir prat fra vår side om å «holde meningsforskjeller innad» en nokså anstrengt frase .
Blant kommunistene i Vesten har det vært organisatorisk
splittelse i de fleste landa etter at de gamle partiene fulgte
Sovjet. Det er mange organisasjoner i de fleste landa. De slåss
mot hverandre og fører åpen polemikk mot hverandre. Skal vi
blande oss inn i det? Jeg mener nei. La kommunistene i hvert
enkelt land ordne opp i det. Det er barnesjukdommer som går
over etter ei tid. Sånn var det på Lenins tid også. Men i disse
kampene er det åpen polemikk. Mange er uenige om hvem
som virkelig er kommunister. Noen har kontakt med partier
og grupper som andre hevder slett ikke er innafor den kommunistiske bevegelsen. Alt dette ligger åpent på bordet, og
folk skriver avisartikler om det. Skal vi late som om situasjonen ikke er sånn?
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Hva med å kommentere indre forhold
i Kina?
Om historiske spørsmål og vurdering av utviklinga i de sosialitiske landa fins det faktisk også motsigelser som ligger åpent
på bordet for offentligheten i hele verden. Ta nå bare spørsmålet om utviklinga i Kina, fordi det er det som fanger størst
oppmerksomhet og som norske kommunister bg marxister er
mest opptatt av.
AKP(m-1) har partiforbindelser med KKP og det er bra.
AKP(m-1) vil ikke at KKP skal blande seg inn i våre indre saker og må rimeligvis kreve det samme av seg sjøl andre veien.
Følgelig går det vel ikke an å komme med sjølstendige kommentarer til utviklinga i Kina?
Problemet er ikke så enkelt. Kina er et land, men kineserne
er også en fjerdedel av menneskeheten. Kinesisk innenrikspolitikk har enorm betydning for arbeiderklassens oppfatning av
sosialismen i Norge. Videre ligger motsigelser i Kina også etterhvert åpent på bordet. Det er partikamper for åpen scene
og ikke offentlig enighet i alle spørsmål. Jeg mener faktisk at
dette er svært bra. Men ikke bare det. Pressa i Hongkong, tydeligvis med kilder i partiet i Kina, legger motsigelser svært
åpent og skarpt fram. Jugoslavene, som KKP har partiforbindelser med, kommer med ramsalte og ofte kritiske og partiske
kommentarer til kinesisk innenrikspolitikk i sin presse. Den
vestlige, borgerlige verdenspressa får offisielle og uoffisielle
kommentarer og skaffer seg også sine egne opplysninger, den
kommenterer aktuell kinesisk innenrikspolitikk villig vekk.
Disse sakene dreier seg delvis om spørsmål som er svært
viktige for de aller fleste kommunistpartiene. Kineserne kritiserer noen av beslutningene og ideene til Mao Zedong. De sier
sjøl at ti års politisk kamp - nemlig kulturrevolusjonen ennå ikke er oppsummert, og det er ikke klart om de ser perioden som i hovedsak positiv eller i hovedsak negativ.

Vi kan ikke holde kjeft mens
hele verden diskuterer Kina
Kineserne sjøl diskuterer dette. Hele verdenspressa og hele
den offentlige opinionen i Norge kommenterer og spekulerer
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fritt om dette. Skal vi, et lite parti i en liten del av verden, helt
på egen hånd pålegge oss sjøl å holde kjeft om dette? Skal vi
svare massene som spør om ikke vi mener noe, akkurat som
alle andre, at vi nekter å ha noen offentlig mening? Vi kommer i en håpløs situasjon om vi prøver på noe sånt.
Vi kan ikke ha mindre frispråk enn det kineserne pålegger
seg sjøl. Ja, vi kan ikke ha mindre frispråk enn det jugoslavene har eller det den vestlige borgerlige pressa med gode kinesiske forbindelser har. Skal våre partiforbindelser med KKP
sperre for det, så blir de et hinder for at vi vinner tillit i arbeiderklassen, og også et hinder for at vi skal kunne forklare
hvorfor vi mener KKPs politikk i det store og hele er bra.

Vi må gi opp det strenge kravet
til ytre enhet
Konklusjon: Vi kan ikke lenger pålegge oss sjøl taushetsplikt
sjøl om det at vi diskuterer sakene åpent, betyr at det kommer
tydelig fram at vi på noen punkter er uenige med noen kommunistiske partier. Sånn taushet var mulig og av forskjellige
grunner også nødvendig før. Det er ikke bare skadelig nå, det
er umulig også.

Så nå skal vi drive hemningslaus kritikk?
Så nå mener jeg altså at vi skal gå laus på kommunistpartiene
i andre land, kritisere dem og trekke fram alle de feila vi måtte mene de gjør? Nå er det kritikk uten forbehold?
Nei, det mener jeg ikke.
Når det gjelder kommunistpartier - og andre revolusjonære, sosialistiske land og frigjøringsbevegelser - mener jeg at
vi først og fremst skal utvikle enheten med dem, støtta til dem
og lære av dem. Vi bør holde fram alt de gjør som er bra, for
når vi ser på helheten, så er det det viktigste og det meste.
Dra fram alle motsigelser og kritisere når vi er uenige uten
forbehold? Gjør vi kanskje det med folk vi samarbeider med i
Norge? Hvis vi hver gang vi jobba sammen med en SVtilhenger, DNA-kvinne eller Høyre-mann skulle komme med
lange erklæringer om at vi syns partiene deres er innmari
dumme, da ville vi bli rekna som noen store tullinger - og
37

www.pdf-arkivet.no/ogrim (januar 2012)

med rette. Skal vi kanskje oppføre oss verre mot kommunistene i andre land, som vi for det meste er enige med? Nei, vi må
absolutt ta forbehold.
Har vi kanskje alltid rett? Er det så sikkert? Nei, sikkert ikke. Noen ganger trur vi andre tar feil, men i virkeligheten tar
vi sjøl feil. Det har skjedd før og vil skråsikkert skje igjen.
AKP(m-1) har kontakter med partier og frigjøringsbevegelser
og får konfidensielle opplysninger. Skal partiet gå ut offentlig
med sånne opplysninger? Jeg mener det ville være et tillitsbrudd, en skam.
Fins det situasjoner der kritikk bør holdes tilbake? Jeg mener det. Var det gærent å holde tilbake kritikk av Vietnam da
landet var i krig med USA? Jeg mener det var riktig å bremse
på kritikken i den situasjonen.
Sannheten er ikke bare ei ramse med fakta. Sannheten er
dialektiske forhold. Fluer på et sjukehus i Trondheim er noe
anna en fluer på et sjukehus i Tsjad. Er det å bortforklare
fluer å gjøre ei sånn forskjellig vurdering? Nei, det er å bortforklare sjukehus i Tsjad å bare snakke om fluer.

Skal vi kritisere sosialistiske land
som vi kritiserer kapitalistiske land?
Går jeg med på å vurdere og kritisere sosialistiske land som
jeg kritiserer kapitalistiske land? Nei, det går jeg ikke med på.
Jeg mener at sosialismen er arbeiderklassen ved makta. Arbeiderklassen er min klasse. Derfor vil jeg innrømme sosialismen en betydelig tabbekvote så lenge den i hovedsak fortsetter å være sosialisme.
Jeg innrømmer fabrikkarbeider Hansen i min fagforening
en betydelig større tabbekvote enn direktør Pettersen på den
andre sida. Det forutsetter sjølsagt at jeg, Hansen og fagforeninga vår faktisk i hovedsak står sammen mot kapitalistene.
Og om tabbene bør legges offentlig fram, så vil jeg be arbeidere om å ta hensyn til at dette er tabber gjort av våre, og ikke av fienden, og vurdere Hansen og Pettersen ulikt.
Så Øgrim vil altså se partisk på de revolusjonæres svakheter
og vurdere marxistenes feil forskjellig fra kapitalistenes feil?
Ja, det vil jeg. Så vil han altså fordreie sannheten til sin fordel? Nei. Jeg er nemlig uenig i at det er sant at undertrykker38

www.pdf-arkivet.no/ogrim (januar 2012)

ne og de undertrykte er like. Quislinger og patrioter under krigen i Norge var ikke like. Det er den som likestiller at quislingen skyter patrioten og at patrioten skyter quislingen, som
fordreier virkeligheten. Upartiskhet som likestiller arbeider og
kapitalist er jug. Dette er utgangspunktet for mi vurdering av
hva som er sant.

Holde på enhet, men legge fram uenighet
Det var riktig av den kommunistiske verdensbevegelsen å legge vekt på den ytre enheten, fordi enhet var og er hovedsida.
Vi bør fortsette å holde på enheten.
Men vi må bare ikke late som om det ikke fins feil, når feil
alltid fins, både hos oss sjøl og andre. Vi skal ikke late som
om det fins 100 IJ!o enhet i alle synspunkter, når enheten dreier
seg om hovedspørsmål og ellers kanskje bare er 80 IJ!o. Ei
sånn holdning er nødvendig nettopp fordi vi vil styrke den internasjonale kommunistiske bevegelsen.
Men er enheten i den internasjonale kommunistiske bevegelsen mulig på et sånt grunnlag? Kan enhet med de kommunistiske partiene i andre land forenes med at kommunistene i
Norge offentlig diskuterer sånt som kommunistpartiene er
uenige om?
Jeg trur dette kan forenes med at vi marxister i Norge deltar i og støtter en tett sammenknytta internasjonal bevegelse.
Dette har to forutsetninger .
Den ene er at krav om å skjule meningsforskjeller der de
virkelig fins, blir jekka ned .
Den andre er at vi i Norge virkelig respekterer andre, ikke
prøver å påtvinge vårt syn, støtter partier vi ser gjør noe bra
enten vi er enige med dem eller ikke, og i praksis gjør vår
jobb når det gjelder å kjempe for bevegelsens store felles internasjonale mål.
At vi legger fram våre egne synspunkter og fører vår egen
debatt er ei sak. At vi fører polemikk er ei anna sak. At kommunistene i Norge og kommunistene i Langtvekkistan mener
to forskjellige ting - la oss si om internasjonale forhold eller
utviklinga under Stalin - er ei sak. Om vi skriver artikler
som skjeller ut partilinja i Langtvekkistan og krever at den
skal endres er ei anna sak. Likeverd mellom partiene betyr at
vi diskuterer vår linje, de sin.
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Ei sånn linje, der vi diskuterer viktige spørsmål åpent og
samtidig er nøkterne og ikke driver polemikk, trur jeg kan
forenes med det grunnleggende kravet: at vi holder oss til
sannheten og er ærlige når vi diskuterer viktige politiske
spørsmål. Jeg trur også at arbeidsfolk i Norge vil respektere
den, og jeg trur at virkelige kommunistpartier i andre land vil
forstå oss og opprettholde enheten med oss, sjøl om vi skulle
være uenige på noen punkter.

C. Konklusjon: Vi marxister
i Norge må kritisere marxismen
Så vi må altså kritisere marxismen? Ja, vi kommer ikke unna
å kritisere marxismen. Her har jeg granska alle argumenter
jeg veit om som er mot sånn kritikk, og jeg kommer til at de
viser at vi som marxister må drive sånn kritikk.
Jeg har samtidig vist hvilken metode vi må bruke når vi
som marxister kritiserer marxismen. Vi er dialektiske materialister. Vi må granske fakta, studere motsigelsene i dem og
motsigelsene mellom den virkelige situasjonen og den marxistiske teorien. Vi må ta utgangspunkt i marxismens praktiske
frukter og bruke dem til å se h va som er riktig og gærent i den
marxistiske politikken. Kartet skal endres der det ikke samsvarer med terrenget, ikke omvendt.
Så mye om motivene og metoden. Over til sjølve kritikken.
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