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Kapittel 5

Er sosialismen
fullkommen?
Marxismens store prøve er om den kan brukes i virkeligheten.
Marx sa at tidligere tiders filosofer hadde tolka verden.
Men det det gjelder om, sa Marx videre, er å forandre den .
Den første store forandringa som kommunistene kjemper
for å få gjennomført, er overgangen fra kapitalismen til sosialismen. Marxismens største ildprøve til nå er følgelig åssen de
sosialistiske landa fungerer i praksis.
Skal vi tru propagandaen til kommunistpartiene, så er sosialismen perfekt. Marxismen har bestått denne prøva med
glans på alle områder.
I de virkelig sosialistiske landa som fins i dag eller som fantes før, er alle de viktigste problemene som fins under kapitalismen løst. Det fins ingen utbytting. Der fins heller ingen kriser eller store sosiale problemer. Sjølve forholdet mellom
menneskene er blitt annerledes og bedre. Det har oppstått «et
nytt, sosialistisk menneske». Her fins virkelig demokrati og
rettigheter for de arbeidende massene som ikke fins under kapitalismen. Her er også motsigelsene mellom folk og nasjoner
løst, motsigelser som under tidligere klassesamfunn førte til
kriger, nasjonal undertrykkelse, sjåvinisme og rasediskriminering. Alt dette er oppnådd- i følge propagandaen .
Er det sånn i virkeligheten også? I virkeligheten er bildet
mer komplisert. Undersøker vi fakta, finner vi ut at sosialismen til nå ikke har oppnådd fullt så praktfulle resultater på
alle de feltene jeg nevnte ovafor. I del Il skal jeg bare ta for
meg to særlige felter: økonomien og omdanninga av menneskenes tenkning.
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Kapittel 6

Uløste problemer i den
sosialistiske økonomien
I prinsippet er en sosialistisk planøkonomi uten tvil overlegen
en anarkistisk kapitalistisk økonomi. Dl!t er mulig å unngå de
tilbakevendende overproduksjonskrisene. Det er også mulig å
bruke hele arbeidsproduktet til folkets beste, og ikke la en del
disponeres til luksusforbruk av et fåtall snyltere.
Den sosialistiske økonomien har også vist store praktiske
resultater, f. eks. i oppbygginga av Sovjet og Kina, i åssen
disse landa har unngått de kapitalistiske verdenskrisene (Sovjet så lenge landet fortsatt var sosialistisk), i utviklinga av helsestellet i Kina sammenlikna med India osv.
Men det fins problemer i den sosialistiske økonomien so m
ikke har vært behandla i kommunistenes propaganda før helt
i det siste . De positive resultatene har også blitt overdrivi.
Glansbildet stemmer ikke helt med virkeligheten. Noen fordeler sosialismen skulle ha i følge teorien, har ennå ikke latt seg
realisere i praksis.
Dette er et svært emne, så jeg skal bare ta for meg noen få
spørsmål.

Krisefri sosialistisk økonomi?
Stalin hevda at under sosialisme n er den økonomiske utviklinga uavbrutt og fri for kriser. Og sjølsagt er det mulig å unngå
de sy kliske overproduksjonskrisene som fins under kapitalismen. Men andre kriser kan oppstå og oppstår fakti sk.
Krise er ubalanse i økonomien, kraftig skjerpa motsigelser
mellom produksjon og behov. Sånne kriser kan oppstå under
sosialismen som følge av naturkat as trofer, indre klassekamper
eller krig. Det er klart at det var økonomisk kri se i Kina i
1976 so m følge av « firerbanden »s herjinger og de svære jordskjelvene . I store deler av Kina var det mangel på mat og hus .
Er ikke det « økonomisk krise», så er sjølve ordet « krise» meningsløst.
44

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

Kriser kan også oppstå fordi' planen er uriktig, fører til for
mye eller for lite produksjon i forhold til behova eller til ubalanse mellom sektorene. Mao viser i De ti viktigste forholda
åssen Sovjetunionen kom ut for ei sånn krise under Stalin ved
å satse for ensidig på tungindustrien og ikke ta tilstrekkelig
hensyn til at jordbruk og lettindustri måtte utvikles samtidig.
Ei kraftig utvikling av tungindustrien forutsetter nemlig økt
produktivitet i forbrukervaresektoren. Ellers går levestandarden ned, arbeiderne får mindre mat og klær, og de andre sektorene klarer heller ikke å betale for tungindustriens produkter.
I «Økonomiens problemer i Sovjetunionen» er Stalin sjøl
inne på indre årsaker til kriser i samband med diskusjonen om
den videre utviklinga av eiendomsforholda under sosialismen.
Stalin hevda at om disse spørsmåla ikke blei løst på riktig måte kunne sosialismen i Sovjet gå under.
Feilaktige planer - planer som ikke sikrer ei balansert utvikling mellom sektorene, som fører til at utviklinga av økonomien går for fort eller for langsomt fram i forhold til muligheter og behov osv. - er sjøl ei mulig kilde til alvorlige
økonomiske kriser under sosialismen . Planen, som skal ~ære
midlet til å avskaffe krisene, forvandler seg da i steden til krisenes årsak.

Problemer i planleggingsfilosofien
Under sosialismen skal det kapitalistiske anarkiet i produksjonen erstattes av planmessig bruk av produktivkreftene. Under
kapitalismen slåss de forskjellige kapitalgruppene mot hverandre for å oppnå høyest mulig profitt. Profitten styrer utviklinga av produksjonen. Under sosialismen tar arbeiderklassen
over styringa av produksjonen. Hele produksjonen samordnes
for å tilfredsstille menneskenes behov best mulig. Derfor er
ideen om planøkonomi sjølve bærestolpen i all tenkning om
åssen økonomien skal utvikles under sosialismen .
Sosialistisk økonomi som utvikles etter en plan, skal i prinsippet kunne utnytte ressursene bedre og tilfredsstille menneskenes behov bedre enn en kapitalistisk økonomi som styres
av profitt. I praksis er det ennå bare delvis lykkes å få det til.
Jeg mener det kommer av svakheter i teorien og systemene for
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planlegginga, som til nå mest har bygd på det som blei utvikla
under Stalin i Sovjet.
Den kapitalistiske produksjonen bestemmes av hva som gir
stor fo rtjeneste. Der det fins et kjøpekraftig marked, blir produksjonen raskt endra og utvikla. Gamle pensjonister eller tuberkuløse fattigbønder er ikke et kjøpekraftig marked under
kapitalismen, derfor gjør ikke kapitalismen noe for dem. Og
dessuten fører systemet med at markedet trekker til seg investeringer til overproduksjonskrise og ødeleggelse av varer og
produksjonsmidler. Det er den negative sida ved kapitalismen, hovedsida. Men det fin s også ei positiv side: Når virkelige behov tar form av kjøpekraftig marked, så blir også produksjonen for dem utvikla raskt. Når ubrukelige varer blir
budt fram , stopper produksjonen fordi markedet ikke tar
imot dem.
Det stalinske planleggingssystemet mangler denne typen regulatorer av forholda mellom produksjon og behov . I prinsippet forutsetter det egentlig at dette problemet ikke eksisterer.
Det går nemlig ut fra at det er mulig å berekne sentralt på forhånd behovet for alle slags produkter mange år fram i tida,
og så lage en detaljplan som sikrer at alle disse behova blir
dekka. Altså: planlegginga er strengt sentralisert, svært detaljert og meget langsiktig.
Den grunnleggende ideen er at behov og produksjon kan
bereknes eksakt lang tid i forveien. Så vidt jeg forstår er det
denne planleggingsmodellen som opp til nå har vært anvendt
også i Kina.
I beste fall kan dette gå i store trekk og i hovedsak. Særlig
gjelder det når landet der planlegginga skjer er et forholdsvis
underutvikla jordbruksland, som Stalins Sovjet eller Kina.
Her skjer jo mesteparten av produksjonen utafor planen likevel : bøndene produserer uten å bruke mye kunstgjødsel og
maskineri, de tilfredsstiller for det meste sine egne lokale behov ut fra den lokale planen. Sjøl når du kollektiviserer en
sånn jordbruksøkonomi, så er den ennå for det meste prega
av lokal naturalhusholdning . Når du ennå ikke har industrialisert jordbruksproduksjonen, så er hovedsida at den lokale
produksjonen blir organiserte godt, relativt sett blir det ei biside om jordbruket får tilfredsstilt behovet for industriprodukter utafra. Problemet med denne typen produksjon er
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sjølsagt at den blir ganske uproduktiv, mange behov blir ikke
tilfredsstilt, og bøndene fortsetter å være nokså fattige.
Noen av hovedstolpene i planlegginga i sånne land blir store
og forholdsvis enkle enkeltprosjekter, som å bygge den transsibirske jernbanen, noen store stålverk, annen grunnleggende
storindustri . Men å planlegge den transsibirske jernbanens behov i noen år under bygginga Uernbaneskinner, arbeidere,
maskiner, hus og mat til jernbanebyggere osv.) er forholdsvis
enkelt og kan fastslås ganske nøyaktig. Derfor viser ikke vanskene med den stalinske planleggingsforma seg fullt ut i en
sånn økonomi.
Dette er som nevnt i beste fall. Men jeg har alt vært inne på
forhold som kan føre til uforutsette endringer i behova: klassekamper, kriger, naturkatastrofer. Når behova endrer seg
blir den fast planlagte produksjonen ikke lenger tilfredsstillende, sjøl innafor en forholdsvis enkel økonomi.
Og hva så når økonomien ikke lenger er forholdsvis enkel?
I et høyt utvikla industriland som Norge fins det sikkert over
en million forskjellige produkter. Sjøl innafor jordbruket
(som ikke lenger er den viktigste sektoren) dyrker bonden ved
hjelp av maskiner, drivstoff og gjødsel han får fra industrien,
sjøl hans egne mjølkeprodukter går veien om meieriet. Jeg
mener det stalinske planleggingssystemet er fullstendig umulig
i et avansert industriland som Norge. Jeg trur ikke det er mulig å berekne og planlegge eksakt på forhånd behov og produksjon av over en million forskjellige produkter om f. eks.
fem år.
Ei side av saka er at det er svært vanskelig å få en helt nøyaktig, detaljert oversikt over situasjonen nå. Vi kan kalle det
et problem som gjelder innsamling og behandling av informasjon, og håpe på at det skal løses gjennom nye, moderne systemer for kommunikasjon, bruk av databehandling og bedre
berekningssystemer. Likevel trur jeg det blir svært vanskelig.
Dessuten krever denne forma for produksjon målsettinger ikke bare i kvantitet men også i kvalitet, som ikke er så helt lette å fastsette. Planmål for den transsibirske jernbanen kan
fastsettes i kilometer . Men skal klokkeproduksjonen om fem
år fastsettes i tonn? Det går heller ikke an å fastsette den i antall urverk, for det trengs mange forskjellige typer klokker til
svært forskjellige behov. Berekning av situasjonen nå og defi-
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nisjon av målsettinger for produksjonen er to store problemer
i en utvikla industrialisert økonomi. Etter min mening er dette
likevel ikke hovedproblemet.
Problemet er ikke å samle inn informasjon og utvikle berekningsmetoder som gjør det mulig å berekne behova om
fem eller ti år. Problemet er at det prinsipielt er umulig å berekne behova nøyaktig over så lange tidsrom.
La oss se bort fra menneskelige feil (planleggingsfeil), naturkatastrofer og liknende. Likevel skjer det sikkert uforutsette endringer. Vitenskapelige oppdagelser fører til at det blir
nødvendig å bruke ny produksjonsteknikk. Det skaper behov
som ikke kan forutsies. Det skjer sikkert også andre endringer
av varemarkedet/produktkonsumentenes behov: endringer i
utenriksmarkedet (som regjeringa ikke kan ' diktere over) endringer i konsumentenes subjektive smak (som regjeringa heller
ikke kan diktere over uten å innføre tyranni overfor arbeiderne). Dette er ikke et teknisk problem (som løses med oppfinnelser, data) eller et matematisk problem, men et grunnleggende filosofisk problem.
Den stalinske planleggingsmodellen bygger på en feilaktig
planfilosofi. Forståelsen av komplisert samfunnsmessig produksjon er ufullkommen. Modellen forutsetter at vi veit mer
enn vi veit og at vi kan berekne mer enn det er mulig å berekne. Den lager ei streng ramme for økonomien i lang tid framover, ei ramme som ganske sikkert vil svare dårligere til den
virkelige utviklinga for hvert år som går. Det er umulig å erkjenne nøyaktig og i detalj åssen den økonomiske situasjonen
vil være om fem eller ti år. Derfor er det en feil i erkjennelsesfilosofien å prøve å lage en plan som forutsier det.
Så hva så? Skal sosialismen altså avskaffe den sentrale
langtidsplanlegginga? Nei, i så fall blir sosialismen sjøl en
umulighet. Men jeg mener det trengs former for planlegging
som er smidigere, med større reserver for omlegginger som
sikkert kommer uventa i planperioden, og med systemer for
korrigering etter behov som har mangla til nå. Sånne systemer
fins ikke ennå. Men til de blir utvikla, må vi innse at kapitalismen på noen områder fortsatt vil fungere bedre enn sosialismen.
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Problemet med produktiviteten
Stalin sier at under sosialismen er jamt økende produktivitet
en økonomisk lov. Slik bør det sjølsagt være. Når alt kommer
til alt, er en av de grunnleggende årsakene til at sosialismen
erstatter kapitalismen at den ikke bare fordeler arbeidsproduktet likere, men også gjør hele arbeidsproduktet mye større, slik at alle som arbeider kan få fysiske og kulturelle behov
tilfredsstilt mye bedre.
Men i praksis er det ennå store problemer med å øke
arbeidsproduktiviteten i sosialistiske land. I praksis er arbeidsproduktiviteten ennå mye større i de utvikla kapitalistiske la nda . Dette gjelder også når mask inutstyret er likt.
Kineserne økte produktiviteten kraftig da de forbedra maskineriet i industrien og kollektiviserte landbruket. Men etterpå har produktiviteten pr . arbeider i industrien økt svært lite.
Kapitalistene øker produktiviteten ved at bedriftsledelsene
hele tida har et sterkt press over seg til å spare ved å rasjonalisere og effektivisere arbeidsprosessene, og ved at arbeiderne
blir pressa av truse! om arbeidsløshet hvis de jobber for langsomt.
Under sosialismen mangler begge disse pressmidlene. Det er
et faktum at kinesiske bedriftsledelser under ellers like forhold organiserer produksjonen langt mindre effektivt enn i
Vesten. Og kinesiske arbeidere jobber mye langsommere enn
arbeidere i Japan, Vest-Europa og USA.
En venn av meg som er murer var i Albania . Han blei utfordra til vennskapelig kappestrid med albanske murere på et
bygg. Alle smil forsvant da han murte like fort som flere albanske murere og tilmed med bedre kvalitet. Dette er et produkt av den kapitalistiske arbeidsdisiplinen.
Til dette kan det sies at albanske murere i så fall blir seinere
utslitt. Problemet er at enda norske arbeidere også produserer
luksus som forbrukes av monokapitalistene og andre snyltere,
så får de likevel flere og bedre hus enn albanske arbeidere fordi arbeidsproduktiviteten i Norge er så enormt mye høyere.
Sosialismen må klare å skape en bedre arbeidsdisiplin og
høyere arbeidseffektivitet enn den kapitalismen har skapt med
tvang·. Det er nødvendig for at sosialismen skal seire over kapitalismen.
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Vi må si åpent at de økonomiske
vanskene fins
Jeg har nevnt tre viktige problemer: spørsmålet om kriser, om
planlegging i forhold til behov og om arbeidsproduktiviteten .
Det fins mange flere: spørsmålet om balanse mellom sektorer,
forhold mellom lokal autonomi og sentral plan for bare å
nevne et par.
Det som er viktig , er at disse problemer virkelig fins. Kommunistene har før snakka som om alle problemene var løst i
oppbygginga av den sosialistiske økonomien. Det er langtfra
sant. Men når vi ikke innrømmer at problemene er c_ler, så
vokser de og blir stadig værre.
Ta f. eks. spørsmålet om kriser. Forskj ellige former for
skjerpa motsigelser som fører til kriser, vil sikkert oppstå
gang på gang under sosialismen . Den første forutsetninga for
å beherske dem og gjøre dem minst mulig, er at kommunistene innrømmer at problemet fin s og slutter å snakke tull om
« krisefri sosialistisk økonomi».
Sosialistiske land som Albania og Nord-Vietnam kom ut i
ekstreme økonomiske problemer som følge av feilaktige økonomiske linjer. Begge disse statene utvikla seg til reine tiggerog mottakerland. Slutten blei for Vietnams del nasjonal
underordning under Sovjet og militæ re plyndringstokter i utlandet. Albania fordømte Kina for sabotasje, skaut lederne
for økonomien i landet for sabotasje og erklæ rte samtidig at
den økonomiske situasjonen var svært bra. Men ingen av disse løsningene gikk til rota av problemet.

Fornekter marxistene problemene,
gir de fra seg initiativet til revisjonistene
I Sovjet dukka revisjonistiske økonomiske løsninger opp på
50-tallet, bl. a . den såkalte libermannismen. Det vi må innse,
er at de revisjonistiske økonomene, som Libermann i Sovjet
og Ota Sik i Tsjekkoslovakia, var i stand til å peke på mange
problemer som fantes i virkeligheten. Under Stalin blei det
sagt at alt var bra i økonomien. Det var ikke sant. Det fantes
problemer som det stalinske planleggingssystemet skjerpa og
ikke kunne løse. Det ga revisjonistene en gyllen sjanse.
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Idealistiske ideer om planleggingas muligheter og overdrevne erklæringer om hvor perfekt den virker, er i virkeligheten
en farlig truse[ mot sosialismen. Økonomiske realiteter kan
ikke fornektes i det lange løp. Når virkeligheten krever sitt og
fiksjonene bryter sammen , villibermannismen blomstre.
Liberma nnisme vil alltid ha appell under sosialismen så lenge det bløffes om de økonomiske resultatene, og så lenge viktige problemer i planlegginga ikke er løst.
Planen inneholder ikke noe rom for lokal autonomi i utviklinga av økonomien . Forholdet mellom behov og produksjon
reguleres ikke, viktige varer mangler, arbeiderne blir misfornøyde. Gjør ikke marxistene noe da , så vil libermannistene
gjøre noe. De vil framstille seg som dem som ha r det eneste
mulige alternativet: ka pita listisk markedsøkonomi.
For å avvise de revisjonistiske økonomene er det derfor ikke nok å si at de tar feil og vil gjenreise kapitalismen . Det er
også nødvendig å peke på åssen de virkelige problemene faktisk skal løses innafor ramma av en sosialistisk økonomi . Det
vil si uten at profitten styrer produksjonen, uten at arbeidskrafta blir vare og uten katastrofale korrigeringer av forholdet
mellom produksjon og behov i form av ødeleggelse av produksjonsmidler, arbeidsløshet, sykliske kriser osv.
I Kina går det i dag en diskusjon om disse problemene . Noen sier at den minner om den i Sovjet på 50-tallet. Det er riktig, og etter mi mening er det bra. For det var ikke alle
spørsmåla som var gale i den sovjetiske økonomiske debatten.
Det var tvert imot nødvendig å stille spørsmål da, og det var
feil når problemene blei sopt under matta under Stalin. Det
var svarene som var feilaktige.
I Kina stilles bl. a . spørsmål om planlegging og produktivitet. Det er bra, og jeg håper de får sosialistiske svar . Ganske
naturlig dukker det også opp libermannistiske ideer i denne
debatten. De fins nødvendigvis i Kina, da trur jeg det er bra
de blir diskutert. De kan bare bekjempes effektivt ved å bekjempe problemene i økonomien.
Kineserne må finne nye løsninger. Disse løsningene kan ikke finnes på forhånd, på skrivebordet , men bare gjennom
langvarig debatt og eksperiment.
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Kapittel 7

Borgerlig og føydal
ideologi blanda inn i
•
marxismen
Et annet problem som kommunistene til nå har undervurdert,
er hvor vanskelig det er og hvor lang tid det tar å endre menneskenes tenkning. Det gjelder også mennesker som gjør revolusjon, statsfunksjonærer under sosialismen, kommunistiske
ledere.
Et menneskes hele tenkemåte og verdensbilde endres ikke
bare fordi hun går med i et parti. En hel nasjons tenkning endres ikke bare fordi det skjer en revolusjon og produksjonsmidlene skifter eier.
En russisk arbeider er antisemitt. Han blir med i l. verdenskrig, blir revolusjonær, kjemper tappert i den røde hær.
10 år etterpå sitter han i ledelsen for en sosialistisk fabrikk.
Han kan godt være antisemitt likevel.
I Albania dominerte det muhammedanske lavlandet det
gresk-ortodokse høylandet. Nå er religion forbudt. Men lederskapet i partiet er stort sett (tidligere) muhammedanere,
barna gifter seg etter (sekulariserte) muhammedanske skikker,
og systemet med at ledernes storfamilier har sentrale verv i
stat, parti og økonomi praktiseres i det nye samfunnet.
Før trudde kommunistene at bare alle blei kommunister, så
ville sjåvinismen bli vekk. Det stemmer ikke. Kommunistiske
ledere som Marx, Lenin og Mao var virkelige internasjonalister og anti-sjåvinister. Men ledere som Ho Chi Minh, Enver
Hoxha og Tito, som alle sammen har leda virkelige revolusjoner, har i praksis seinere vist seg å være sjåvinister. Det er ikke noen tilfeldighet at Kreml fører tsarenes politikk, eller at
Hanoi etter 100 års frigjøringskamp igjen begynner å føre det
føydale Hue-keiserdømmets utenrikspolitikk. Disse føydale
tradisjonene har alltid vært levende, og da situasjonen tillot
det, kom de til overflata og fikk overtaket igjen.
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Jeg mener at det sosialistiske Kina ikke fører stormaktspolitikk . Men om Kina endra karakter og begynte å føre en sjåvinistisk utenrikspolitikk, så trur jeg det ville finne støtte i ikke
helt små deler av folket og kadrene. Kina har ei lang fortid
som føydal stormakt. Nå blir de han-sjåvinistiske tradisjonene undertrykt av partiet og staten, og det er bra. Men det ville
være merkelig om flere tusen års føydale stormaktstradisjoner
var helt viska ut av menneskenes tenkning bare på grunn av
noen tiårs skolering i internasjonalisme.
Dette er ikke noe problem som fins bare i tilbakeliggende
land. Kommunistiske partier i høyt utvikla kapitalistiske land
som England og Frankrike har alltid romma strømninger som
støtta imperialismen. Det franske kommunistpartiet satt i ei
fransk regjering som førte kolonikrig mot Vietnam. Seinere
gikk dette partiet mot frigjøringskampen i Algerie. Blant hvite
kommunister i Nord-Amerika har det alltid vært nødvendig å
kjempe mot rasisme. La oss ikke bli store på det. Blant norske kommunister har det også gang på gang dukka opp sjåvinistiske tendenser retta mot fremmedarbeidere . Råtne ideer
om utlendinger og samer fins blant proletarer av norsk nasjonalitet. Sjøl om de er mot AKP(m-l)s offisielle politikk, så
dukker de av og til opp i partiet.
Feilen ved den kinesiske kulturrevolusjonen var at den førte
til undervurdering av økonomien. Det har bl. a. ført til at
mange unge marxist-leninister i Vesten forstår produksjonens
revolusjonære betydning dårlig. Men det riktige og viktige
ved kulturrevolusjonen var at den pekte på hvor vanskelig det
er å endre overbygninga, spesielt menneskenes tenkning, og
hvor mye reaksjonært slagg som kan overleve der, sjøl etter
mange år under sosialismen.
Land med lang føydal fortid blir sosialistiske. Plutselig er
den offisielle ideologien marxistisk. Alt som er «riktig» er
«marxistisk». Lin Biaos persondyrking av Mao blei framstilt
som «marxisme». Mao sa til Snow at det var en utvekst av
den gamle kinesiske keiserdyrkelsen. Noe liknende skjedde i
Sovjet. Liknende ting vil sikkert skje i Norge også, når vårt
land blir sosialistisk en gang. Reaksjonære gamle borgerlige
fordommer som mange kommunister trur på, vil overleve under de nye forholda, og bli erklært som «god marxisme».
Fins det noen snarvei ut av dette? Etter mi mening, nei.
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Kulturrevolusjonens forsøk på å løse dette ved storm lyktes
ikke. Jeg trur det krever lang tid og ikke først og fremst å erstatte fordommer med revolusjonær romantikk . Jeg trur det
krever å spre moderne vitenskapelig kunnskap og vitenskapelig tenkemåte.
Vi kommunister må lære oss til å forstå at det ikke alltid er
sånn at noe er god marxisme sjøl om ledelsen i et kommunistisk parti eller et sosialistisk land sier at det er sosialisme. Så
godt vi kan, må vi sjøl granske de viktigste foreteelsene i sosialistiske land for å fin ne ut om det vi rkelig er nye og bra ting,
eller om det egentlig er gammelt skrammel i ny «sosialisti sk»
form (som f. eks. «ateistisk» muhammedanisme i Albanias ledelse eller «anti -imperialistisk» kolonialisme i Vietnam).
Ikke for at vi skal slutte å støtte virkelige sosialistiske land
eller kommunistiske partier bare fordi vi finner noe vi er ue nige i. Feil vil alltid finnes. Vi må ikke bli hysteriske fordi vi ser
noe vi mener er feilaktig tenkning.
Men vi må innse problemet. Vi må innrømme at feil er fei l.
Vi må ikke si at f. eks. persondyrkelse «korrekt marxisme»
bare fordi det er kommunister og marxister som gjør denne
feilen. Vi må slå fast at i sosialistiske land vil det finnes både
riktige og gærne ideer . Borgerlige og føydale ideer vil finnes i
lang tid. Feilaktige oppfatninger så lenge det fins meninger
her på jorda - kanskje lenger. Det er fullkomment naturlig
og ingenting å bli bekymra over. Vi for vår del må også føle
oss frie til å stille oss kritiske når vi ser noe som vi mener slett
ikke er sosialistisk ideologi, sj øl om det er i sosialistiske land.
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Kapittel 8

Det må være vanskelig
å bygge sosialismen
Så det er altså faktisk meget vanskelig å bygge sosialismen.
Det er veldig vanskelig å skape en virkelig sosialistisk økonomi. Det er også veldig vanskelig å endre tenkninga til de arbeidende menneskene - ja, tenkninga til de revolusjonære og lederne - sånn at de virkelig tenker som marxister på alle områder.
I mange land har arbeiderne prøvd å gjøre sosialistisk revolusjon - og blitt slått ned. Tyskland og Finland etter l . verdenskrig er to eksempler. Virkelige sosialistiske og folkedemokratiske regjeringer har i ei tid hatt makta i mellom 10 og
20 land. Men i nesten alle disse landa har kontrarevolusjonen
seira. Etter noen år har arbeiderklassen mista makta, sosialismen har blitt ødelagt og kapitalismen har blitt gjennoppretta.
Det er ikke så enkelt og problemfritt. Og langtfra så enkelt
og problemfritt som det har blitt framstilt i mesteparten av
den kommunistiske propagandaen. Resultatene viser jo det.
Men er det egentlig så merkelig? Nei! Jeg mener et studium
av historia viser at det er rimelig og nødvendig at det er vanskelig .

Det var ikke lett å se problemene
på forhånd
Blant marxistene har det alltid vært tendenser til å overvurdere mulighetene for den sosialistiske revolusjonen på kort sikt,
og undervurdere vanskene og tilbakeslaga i kampen for sosialismen.
Marx og Engels trudde alt i 1840-åra at det i løpet av få år
kunne komme revolusjoner som ville bringe arbeiderne til
makta i land som Tyskland, Frankrike og England. Rundt
1920 trudde Lenin at verdensrevolusjonen ville seire på kort
sikt. H an sa til et møte i det kommunistiske ungdomsforbundet at deltakerne der ville få oppleve kommunismen. I dette
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tok både Marx, Engels og Lenin fullstendig feil. De historiske
mulighetene for ei så rask utvikling av revolusjonen fantes ikke i virkeligheten.
Jeg trur noe av grunnen til disse feilvurderingene er at det
er forholdsvis enkelt å kritisere kapitalismen og slå fast at sosialismen kan avskaffe mange a v kapitalismens grunnleggende
problemer. Det er også mulig å forut si en del store stormer
som herjer kapitalismen. Sånn som den revolusjonære krisa i
Europa i 1848, revolusjonene på slutten av l. verdenskrig og
den 3. verdenskrigen som nå brygger opp.
Derimot er det vanskelig, ja umulig, å forut si i detalj hvilket konkret forløp den politiske utviklinga får når disse stormene er i gang. Og det er enda vanskeligere å på forhånd sette
seg inn i de problemene som den seierrike arbeiderklassen må
løse når den først har tatt makta. Vi står i en gunstigere situasjon enn Marx og Lenin, fordi det fins en del erfaring. Vi
kjenner mange fakta . Marx og Lenin, derimot, kjente omtrent ingen fakta om den virkelige sosialismen i praksis. Derfor er det fullstendig urimelig å kreve av dem at de skulle kunne forstå og løse dens problemer på forhånd. Både Marx og
Lenin framstilte det å bygge sosialismen som en langvarig og
hard kamp, og det er forsåvidt bra nok .
Likevel fantes det en ide i den marxistiske litteraturen fra
før 1917 om at når bare den vanskelige revolusjonen var gjennomført, så skulle resten gå ganske lett (les f. eks. Stalin: Anarkisme eller sosialisme, og artikler som James Connolly og
Kautsky skreiv før l . verdenskrig). Sånne ideer var utbredd i
arbeiderklassen. Jeg tror egentlig de har vært utbredd blant
svært mange kommunister helt fram til i dag.

Nye samfunnsformer har alltid hatt
hard fødsel
Nå kan vi på etterskudd lett se at sånn kunne det ikke gå. Tidligere historiske overganger fra ei samfunnsform til ei anna,
for eksempel overgangen fra føydalismen til kapitalismen, har
heller ikke gått lett. Den har skjedd gjennom mange hundre
års voldsomme kamper som ennå ikke er ferdige (se på Etiopia!) I disse kampene har borgerskapet eksperimentert med
former både i statsledelsen og økonomien. Føydal reaksjon
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har slått til og velta borgerlig herredømme mange ganger.
På denne måten har borgerskapet utvikla stor dyktighet i
politikk, statsledelse og administrasjon av økonomien. Borgerskapet kan ikke løse de grunnleggende motsigelsene i kapitalismen som fører til kriser, kriger og opprør, for da måtte
borgerskapet avskaffe kapitalismen og dermed seg sjøl. Men
innafor de begrensningene dette setter, har borgerskapet utvikla stor politisk smidighet og økonomisk effektivitet. Dette
er bygd på århundrer med forsøk og rik erfaring.
Proletariatet derimot, mangla før 1917 helt erfaring i statsledelse og organisering av økonomien. (I de fleste land bl.a. Norge - mangler det fortsatt sånn erfaring.) Når det
gjelder sosialismen, så er den rimeligvis ennå ikke ferdig utvikla, ikke når det gjelder formene i økonomien, ikke når det
gjelder statsorganiseringa eller den ideologiske overbygninga.
Det må også kreve langvarige forsøk og rik erfaring. Det betyr nødvendigvis feil og nederlag. l tillegg skal sosialismen tilpasses forhold i svært ulikt utvikla land, og den er sjøl ingen
permanent form, men ei overgangsform til det klasseløse,
kommunistiske samfunnet. Alt dette skaper vansker for proletariatet og gjør at det lett kan miste makta etter å ha tatt den.

Marxistene har undervurdert klassekampen
under sosialismen
Før 1917 trudde nesten alle marxister at borgerskapet ville
forsvinne som klasse så snart produksjonsmidlene og kapitalen var tatt fra dem. Men som vi veit i dag, så fortsatte store
deler av de tidligere herskerklassene å kjempe for gjenreisning
av kapitalismen i Sovjet lenge etter at fabrikker og jord var
blitt sosialistisk eiendom. Krustsjov var en ungdom som sloss
i revolusjonen. Det hindra ham ikke i å kjempe for kapitalismen i Sovjet 40 år seinere. Bresj nev har vokst opp under sosialismen. Til tross for det blir han i sin manndoms år en helstøpt storrussisk sjåvinist og imperialist av det gammaldagse
slaget.
Borgere av dette slaget gjorde en ny type kontrarevolusjon.
De utnytta manglende årvåkenhet og svakheter i de første sosialistiske statene til å gjøre kontrarevolusjon i nesten alle tidligere sosialistiske land.
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Egentlig er jo dette gammalt nytt. Helt siden den åpne kampen mellom Krustsjovs revisjonisme og den revolusjonære
marxismen-leninismen begynte rundt 1960, har mange kommunister sagt dette.
Det er ikke noe hovedemne for denne boka å gjenta denne
polemikken. Hvorfor er det da likevel nødvendig for meg å
minne om det?
Fordi det i dag, til tross for disse historiske erfaringene,
fins en tendens til å framstille uløste problemer, vanskeligheter, feil og borgerlige tendenser under sosialismen som noe
merkelig, umoralsk og fryktelig. Vi kommunister må en gang
for alle gjøre opp med sånne virkelighetsfjerne ideer . Vi må
lære oss at det at problemer fins er helt sikkert og historisk
nødvendig. Først når vi innser det og tar ei avslappa holdning
til det, vil vi ha forutsetninger for å forstå utviklinga under
sosialismen.
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Kapittel 9

Den skadelige ideen om
«de perfekte sosialistiske
landa»
Så jeg sier at det fins saker som ikke er så bra under sosialismen. Jeg har nevnt noen problemer i samband med økonomien og menneskenes tenkning. Seinere skal jeg komme inn
på spørsmål som forhold mellom nasjoner, stater og partier,
demokrati og diktatur osv. Jeg sier ikke bare at det er problemer, men det er nødvendig, ja historisk uunngåelig at sånne
problemer fins. De må være store og de vil sikkert føre til
mange nederlag i lang tid framover.

Sosialisme i praksis er bra!
Betyr det at sosialismen har fungert dårlig? Jeg mener den har
fungert bra! Sosialismen som fantes i noen tiår i Sovjet oppnådde store resultater. Sosialismen i Kina i dag har oppnådd
minst like store resultater. I disse landa skjedde det ei mektig
utvikling som skaffa over en milliard mennesker et nytt og
menneskeverdig liv. Denne utviklinga har skjedd på noen få
årtier. Den svarer til det som skjedde over en periode på århundrer i Vesten. Er det ikke et enestående resultat?
Så la gå at det har vært overdrivelser og skryt i framstillinga av disse resultatene. Er de ikke store nok likevel? Så la gå
at det har vært gjort feil. Blant anna (som jeg skal komme inn
på seinere) har uskyldige blitt ofre for terror, og nasjoner har
blitt undertrykt. Feil er feil og vi vinner ingenting på å dekke
over dem. Men hva med hovedsida: Nasjonene i Sovjet som
fikk en ny kultur, de analfabetiske massene som lærte å lese?
Hva med bøndene i Kina som hadde opplevd at sulten tok
millioner av ofre, som for første gang opplevde et samfunn
med mat nok til alle, der det ikke var imperialister og krigsherrer som herja, og der arbeidsfolk hadde menneskeverd?
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Vei det gode og det dårlige mot hverandre. Vei Maos Kina
mot Ghandis India . Er det tvil om hva som er bra?
Så er det nye gode ikke fullkomment og sleper ennå på noe
som er dårlig. Og hva så? Før koppevaksinen kom, var menneskene hjelpelause mot kopper. Men koppevaksinen hadde
også feil. I begynnelsen var den farlig. Noen døde av den, sikkert også noen som aldri ville ha fått kopper. Likevel har koppeva ksinen gjort det mulig å utrydde koppene nesten fullstendig (de eneste steder der sjukdommen fins er noen land som
Sovjet herjer i - sånn som Etiopia!) Skal vi ikke summere opp
koppevaksinen som et veldig framskritt for menneskeheten?

Den feilaktige stilen med å overdrive
i propagandaen
Likevel blir mange kommunister forvirra og fortvila når de
oppdager at under sosialismen fins det også store problemer
og det blir gjort store feil.
leg trur det er et produkt av den feilaktige stilen som kommunistene har utvikla i sin propaganda for sosialismen i de siste 50 år. Jeg mener også at vi må gi Stalin en del av ansvaret
for at denne stilen fikk utvikle seg.
Den gikk ut på å framstille det sosialistiske Sovjet, ikke bare som bra og framgangsrikt, men som perfekt. Saker som ikke gikk bra og som eventuelt skulle kunne skape mismot blant
kommunistene eller brukes av Sovjets fiender i utlandet, blei
skjult og benekta. «Det er ingen problemer.» «Alt går bra.»
Når propagandaen ikke lenger bare holder fram det som
virkelig går bra, men blir ei maskin som på liv og død skal
framstille alt som bra, så letter den fra bakken. Det vil si:
Propagandabildet skiller seg helt fra virkeligheten. For dem
som bare har propaganda å bygge på, blir det ikke lenger mulig å finne ut hva som virkelig skjer.
Dette må gjøre stor skade i det sosialistiske landet sjøl. Det
perfekte kan ikke forbedres. Følgelig sløves årvåkenheten.
Om folk likevel ser problemer og kritiserer dem, så må det
skyldes bevisst vond vilje, det må være løgn. Det skapes en
atomsfære der det blir vanskelig eller umulig å komme med
virkelig kritikk, særlig når det er virkelig store problemer
(begge deler skjedde faktisk i Sovjet).
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I utlandet var det ti-millioner av kommunister som faktisk
trudde på bildet av det perfekte Sovjet. Men ideen om et perfekt, «hellig land» er ikke marxistisk, den er grunnleggende
metafysisk og religiøs. Særlig når feil faktisk blei kjent, stilte
det kommunistene i en vanskelig posisjon overfor massene.
Mao kritiserte sånne kinesiske kommunister som sa at «sjøl
sovjetisk promp lukter godt». Men det er mange, mange kommunister i Vesten som har gjort seg latterlige overfor massene
ved tappert og krampaktig å forsvare lukta av sovjetisk
promp . Og vi i den nye generasjonen av kommunister har
skamrost albanske og kinesiske dufter av vekslende kvalitet.
Samtidig vil ærlige mennesker som gjennomskuer at det
«perfekte» også inneholder feil, lett kunne bli kyniske. Noen
blir kanskje korrupte. Andre vender seg bort fra kommunismen i avsky. De snakker om «guden som sviktet». Feilen er at
den kommunistiske propagandaen ikke understreka at sosialismen ikke er verk av guder, men av mennesker, og som alt
menneskeverk ufullkommen og full av problemer.

«Sosialistisk zionisme»
De overdrevne og idealistiske oppfatningene av sosialismen
fører også med seg feilaktige ideer om åssen sosialismen sprer
seg. Vi som er marxister, bør i prinsippet forstå at sosialismen
oppstår med nødvendighet ut fra motsigelsene innafor de forskjellige landa, ut fra kampen mellom de imperialistiske landa
og de undertrykte landa osv. -altså ut fra motsigelsene innafor sjølve det kapitalistiske systemet. Den kraftige utviklinga
av produktivkreftene og den kraftige utviklinga av klassekampen vi har sett i de siste årtiene betyr at sosialismen kommer
nærmere. Det gjelder uansett om Sovjet er sosialistisk eller går
over til kapitalismen. Ja, det gjelder uansett om firerbanden
hadde seira i Kina, og om det sosialistiske Kina for ei tid hadde
gått under.
Men jeg har mange ganger opplevd åssen dette riktige bildet
av sosialismens forutsetninger blir erstatta av en slags sosialistisk zionisme, med det gamle Sovjet eller det nye Kina i rollen
som det hellige Zion. Noen kommunister snakker som om sosialismen «Stråler» ut fra de sosialistiske landa. «Da det sosialistiske Sovjet gikk under, blei kampen for sosialismen satt 50
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år tilbake.» «Hvis Kina skifter farge, da kan vi ikke håpe på å
få se flere sosialistiske revolusjoner i vår levetid.» Noen kommunister reagerer på vansker og nederlag med å gi opp sitt
eget land og behandle det sosialistiske Sovjet eller Kina som
«mitt virkelige fedreland» . Det var norske kommunister som
sa at «under mccartyismen i 50-åra var det tanken på Sovjet
som holdt meg oppe».
Sjølsagt hadde det betydning for utviklinga av verdensrevolusjonen at Sovjet blei kapitalistisk. Kanskje forsinka det noen revolusjoner. Og sjølsagt hadde det også vært vanskeligere
kår for revolusjonene i 1979 dersom vi hadde hatt tre supermakter mot oss i stedet for to. Det er ikke gærent å si at det
er viktig for verdensrevolusjonen om store sosialistiske land
skifter farge.
Det som er gærent er å si at dette er det viktigste, nærmest
den bestemmende faktoren for verdensutviklinga. I følge dette synet bremses ikke bare historias hjul litt, det stanses og
dreies faktisk tilbake, sånn at det blir håpløst å kjempe for revolusjon i mange år.
Dette er uttrykk for ei undervurdering av de mektige objektive kreftene som virker innafor de enkelte !'anda og innafor
kapitalismen, og som driver fram sosialistiske revolusjoner.
På den andre sida er det ei overvurdering av ytre faktorer .
Riktignok er det ei oppmuntring for oss at Kina fins. Men
hvis forutsetningene for revolusjon ikke fins her, så kommer
ingen revolusjon her på 50 år sjøl om Kina blomstrer. Og jeg
mener at ingen nederlag for sosialismen kan lege de djupe såra i kapitalismen, som uansett må føre til nye sosialistiske og
ny-demokratiske revolusjoner i løpet av noen tiår.

«Fullt av motsigelser» eller «alt går bra»
Mao sa at under sosialismen er det fullt av motsigelser. Dette
er en uhyre viktig uttalelse, og helt forskjellig fra åssen kommunistene i Vesten har vært vant til å oppfatte og propagandere for sosialismen.
Vi må ikke tro at problemet ikke fins lenger. Vi vestlige
marxist-leninister har opplevd albanerne. De hadde ei «riktig
linje» for partiet og staten. De skifta linje to ganger, men har
«aldri» skifta linjer. De har «ingen problemer og ingen motsi-
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gelsen>, men skyter flere regjeringsmedlemmer hvert tiår. Jeg
har vært med på å forsvare et sånt bilde av Albania.
I Kina var det sånn under «firerbanden». Alt var «perfekt», men i virkeligheten var det svært harde kamper. Delvis
var propagandaen etter «firerbanden»s fall sånn også. Det ble
sagt at situasjonen var «meget god», men i virkeligheten var
situasjonen vanskelig.
Jeg er mektig imponert over Kampuchea, som jeg trur er et
ekte sosialistisk land. Men jeg kan ikke følge Pol Pot når han
tre år etter frigjøringa sa at Demokratisk Kampuchea hadde
skapt et samfunn som var «helt reint». Jeg trur det var en
overdrivelse.

Sosialistiske land er ikke
«lengst framme på alle områder»
Sosialistiske land er land som er overlegne i forhold til kapitalistiske og halvføydale/ halvkoloniale land når det gjelder eiendomsformene til produksjonsmidlene, og når det gjelder at
det arbeidende folket har makta over staten. Sosialistiske land
er ikke nødvendigvis overlegne på alle andre områder.
· Alle land har sine sterke og svake sider. Norge har bedre
mjølkekyr enn Kina, og mer utvikla oljeteknologi. Det er ikke
i strid med marxismen å si det. Kina har en mye bedre hær,
men Norge har sannsynligvis bedre panservernraketter . Vi behøver ikke skryte av at «sovjetiske fyrstikker er best» når de
bevislig tenner dårligere enn svenske.
Menneskene er, hue for hue, omtrent like kloke og dumme
i gjennomsnitt i Norge og Kina. I Norge kan du treffe kloke
sosialdemokratiske byråkrater. I Kina kan du treffe dumme
kommunistiske tjenestemenn. Dette kan godt være sant i enkelttilfeller. At Kinas politikk er bedre en det norske sosialdemokratiets politikk, det er ei helt anna sak.

Vi trenger realistisk propaganda
for sosialismen
Sosialismen er ei vanskelig samfunnsform. For første gang i
historia får det arbeidende flertallet mulighet til å virkelig bestemme over utviklinga av menneskesamfunnet. Det fører til
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mange nye erfaringer, mange framganger og mange feil.
Vi trenger ei ny form for propaganda for sosialismen som
skiller seg fra det som har vært god latin blant kommunistpartiene i Vesten i de siste femti åra. Vi trenger en propaganda der vi etter beste evne forklarer folk i Norge åssen det er i
de sosialistiske landa, og verken underslår godt eller dårlig.
Kan vi ha ei sånn nøktern og sannferdig holdning til de sosialistiske landa, så blir vi også i stand til å forklare hva som
virkelig er bra ved dem, og vi kan forklare hvorfor det er problemer uten at noen skal behøve å få hysterisk sammenbrudd
av den grunn. En sånn holdning er mye bedre egna til å skape
tillit til kommunistene hos massene enn den krampaktige propagandaen om at «alt sosialistisk er riktig og bra».
Faktisk vil ei sånn holdning også føre til at massene forstår
de sosialistiske landa bedre og dermed også at vennskapet
med dem blir sterkere. De vil heller ikke bli så forbausa sjøl
om vanskene tårner seg opp og noen sosialistiske land gjør
store feil, og ikke bli kyniske og ta avstand fra sosialismen på
grunn av det.
Arbeidsfolk vil høre det de trur er sannheten, ikke det de
trur er skryt og skjønnmaling. Derfor har ofte kritiske skildringer fra borgerlige kilder bedre virkning når det gjelder å
skape sympati for sosialismen, enn rosenrøde fortellinger fra
overbeviste kommunister. Kan ikke vi sjøl lære noe av det?
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Ill

REVOLUSJONEN,
KOMMUNISTENE
OG DEN
NASJONALE
SJØLSTENDIGHETEN
Feil i behandlinga av det nasjonale
spørsmålet
Del Il kritiserte en feilaktig ide og flere politiske feil blei
brukt for å illustrere den. Del Ill konsentrerer seg om et viktig politisk problem. Begrunnelsen er at feil på dette området
har skadd kommunistene internasjonalt. Dell/ er allmenn politisk teori, del Ill er konkret politisk teori for ett viktig særområde.
Jeg mener at marxismen nå i hovedsak har klarlagt de feila
som er gjort på dette området, og har utvikla en riktig teori
for åssen disse problemene ska/løses.
l teorien er altså problemet løst. Men i praksis merker vi
fortsatt skadevirkningene, og jeg trur vi vil fortsette å slite
med dem i lang tid framover.
Om dette handler dell/l.
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Kapittel 10

Verdensrevolusjonen
utvikler seg gjennom
nasjonale revolusjoner
Vi kommunister er internasjonalister. Det betyr: Vi kjemper
for revolusjonen i alle land, for å befri hele menneskeheten.
Samtidig viser historia oss at den veien verdensrevolusjonen
må gå nå, er gjennom nasjonale revolusjoner i de forskjellige
landa.
Revolusjonære situasjoner oppstår til ulik tid og på ulik
måte i ulike land. Forutsetningene for å bygge sosialismen er
også ulike. Disse ulike forholda krever løsninger som er forskjellige fra land til land og fra nasjon til nasjon.
Fordi kapitalismen i vår tid har utvikla seg til imperialisme,
blir revolusjoner i vår tid også svært ofte revolusjoner mot
imperialistisk undertrykking, for nasjonal frigjøring. I alle sosialistiske revolusjoner, fra Pariskommunen til Kampuchea,
har kampen for å forsvare nasjonen spilt ei viktig rolle.
Derfor går også marxismen-leninismen inn for virkelig likerett mellom statene. Den fordømmer at store og sterke stater
presser små og svake og ekspanderer på deres bekostning.
Derfor går marxismen også inn for virkelig likestilling mellom
nasjonene og fordømmer store nasjoners undertrykkelse av
små og svake nasjoner.
Derfor er også utviklinga av en riktig politikk for revolusjonen i hvert enkelt land, og en riktig politikk for forholdet
mellom nasjoner og stater, ei uhyre viktig sak for den kommunistiske verdensbevegelsen.
Om kommunistene i et land ikke evner å forstå og løse problemene i sitt eget land, så vil de helt enkelt ikke klare å lede
noen revolusjon i sitt eget land. Det hjelper ikke om de har aldri så god greie på hva Lenin og Mao har sagt, og om de har
aldri så stor forståelse for verdenssituasjonen. I sånne land
vinner ikke kampen for sosialismen noen framgang.
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Om et sosialistisk land løser motsigelsene mellom nasjonalitetene gærent, så vil det skape stadig større problemer som
truer det sosialistiske systemet. Nasjonaliteter som har kjent
undertrykkelse under tidligere samfunnssystemer, kan mobiliseres til å gi sterk støtte til sosialismen bare dersom den gir
dem frihet. Dersom den nasjonale undertrykkelsen fortsetter,
så vil de som skulle vært sosialismehs faste støtter i steden
kunne bli dens bitre fiender.
Om et sosialistisk land bruker styrken sin til å true og presse naboene sine, så skaffer landet sjøl allierte til sine bitreste
fiender . Og i land som blir utsatt for en sånn politikk, kommer sosialismen i vanry . Sånn politikk kan isolere de revolusjonære fra massene og hindre at sosialismen seirer.
Blir de nasjonale spørsmåla løst riktig, vil det framskynde
verdensrevolusjonen - hele verdens overgang til sosialismen.
Blir de løst feil , vil det forsinke verdensrevolusjonen.
Åssen har den kommunistiske verdensbevegelsen løst disse
problemene til nå?
I prinsippet og i teorien - det vil si, på papiret - stort sett
svært bra. De marxistiske teoriene for åssen revolusjonen må
utvikle seg uavhengig i de forskjellige landa og åssen forhold
mellom nasjoner og stater må løses, er både høyt utvikla og
svært detaljerte.
I praksis er det også gjort mye bra . Kommunistene har gått
i spissen for å spre ideene om nasjonal frigjøring i alle verdensdeler. Sosialistiske land har gått foran ved å støtte nasjonal frigjøringskamp og kjempe for et likeverdig forhold mellom statene.
Men i praksis er det også gjort en del feil. De har skada sosialismen en hel del og trolig også hindra revolusjonen i noen
land. I del Il forklarte jeg hvorfor jeg mener at sånne feil er
historisk uunngåelige. Forsåvidt kunne jeg godt ha tatt dem
opp sammen med de problemene jeg nevnte der. Men fordi
disse feila har særskilt stor betydning, ikke minst for oss
kommunister i Norge, velger jeg likevel å skille dem ut og behandle dem i en egen del av boka .
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Kapittel 11

Problemet KOMINTERN
Jeg skal behandle kommunismen og det nasjonale spørsmålet
historisk - det vil si: Starte med Oktoberrevolusjonen og
slutte med situasjonen i dag.
Det er rimelig å begynne med KOMINTERN.

KOMINTERNs historiske forutsetninger
Komintern var Lenins ide.
Jeg trur det var historisk uunngåelig at KOMINTERN blei
oppretta. I arbeiderbevegelsen på den tida var det den gjengse
oppfatninga at arbeiderpartiene i forskjellige land skulle stå
sammen i internasjonale organisasjoner. Marx og Engels var
med på å organisere tre internasjonale forbund av arbeidere.
Først Kommunistforbundet i 1840-åra, som var et internasjonalt revolusjonært parti. Seinere den l. internasjonale og den
2. internasjonale, som var sammenslutninger av arbeiderpartier i forskjellige land. Da den 2. internasjonale åpent slutta å
være revolusjonær under verdenskrigen, var det naturlig at de
revolusjonære marxistene gikk i gang med å organisere en 3.
internasjonale. Ingen mente noe anna. Derfor er det meningsløst å stille spørsmålet «Skulle Lenin tatt initiativet til å stifte
KOMlNTERN»? Han kunne ikke gjort noe anna.
Jeg trur at de internasjonale sammenslutningene av marxister var viktige for å spre marxismen og ta initiativet til arbeiderpartier i nye land. Det gjaldt og-så KOMINTERN. Under
verdenskrigen var den revolusjonære strømninga i Europa
først svak. Lenin tok initiativ til at den slutta seg sammen og
organiserte seg sjølstendig i de forskjellige landa. Etter krigen
blei KOMINTERN en pådriver for å splitte de revolusjonære
ut av de borgerlige, sosialdemokratiske partiene og få dem til
å organisere sjølstendige, kommunistiske partier.
Ut fra dette er det mulig å hevde at KOMINTERN var taktisk nødvendig i en historisk overgangsperiode. Og sjølsagt
gjorde KOMINTERN også seinere riktige ting. Men det er ikke dette jeg vil drøfte. Heller ikke om KOMINTERN blei det
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Lenin egentlig ønska at organisasjonen skulle bli. Kanskje blei
Lenins ideer om KOMINTERN forvrengt og forlatt av dem
som fulgte etter ham. Det mener jeg likevel er et underordna
spørsmål.

En filosofisk feil
Komintern var et demokratisk-sentralistisk verdensparti. Det
hadde en sentralledelse i Moskva, som hadde rett til å gi direktiver til alle seksjoner. I forholda mellom de enkelte partiene og den sentraliserte ledelsen var det sentralen som hadde
all makta - i prinsippet, i hvert fall. Kanskje blei denne
makta etter hvert brukt (eller misbrukt) på en måte som Lenin
aldri ville godtatt. Likevel var det Lenins egen ide at KOMINTERN skulle være organisert på denne måten.
Jeg vil stille spørsmål ved om det virkelig er mulig å lage en
organisert internasjonal ledelse for en verdensrevolusjon, som
nå utvikler seg i form av hundrevis av forskjellige nasjonale
revolusjoner i forskjellige land og stater?
Jeg mener dette i virkeligheten er umulig.
Verden er meget stor og komplisert. Revolusjonene i hvert
enkelt land krever et livs kunnskap og sjølstendig erfaring.
Hvor fins den lille gruppe mennesker som på fingerspissene
behersker situasjonen i Mongolia og Peru, Færøyene og Burundi, og kan gi direktiver for den daglige kampen i 200 land?
Å tru at det går an å lage en sånn organisatorisk ledelse for
verdensrevolusjonen ser jeg som en filosofisk feil.
Ut fra Lenins historiske forutsetninger kan vi forstå og
unnskylde at han gikk inn for et verdensparti der alle seksjoner kunne få bindende taktiske direktiver fra Moskva. Likevel
mener jeg at Lenin grunnleggende tenkte feil, uansett om
KOM INTERN var aldri så taktisk nødvendig på kort sikt. Lenin skjønte ikke at det var umulig for verdenspartiet å virkelig
fungere som en taktisk ledelse i hvert enkelt land, og at det
derfor på lang sikt måtte virke skadelig.

Storebrorpartier og lillebrorpartier
Kanskje var det i strid med Lenins oppfatning. Men uansett
hva han måtte ha ønska, så kom den sentraliserte verdenspar-

70

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

timodellen til å utvikle ulikeverdige og feilaktige forhold mellom kommunistpartiene. Det skjedde på Stalins tid og seinere.
I teorien mener vi at alle kommunistpartier skal ha samme
rettigheter . Men i virkeligheten har de ganske forskjellige muligheter til å gjøre linja si gjeldende internasjonalt. Formelt
var det sovjetiske partiet underordna KOM INTERN. Reelt
var det akkurat omvendt.
Men det fantes objektive motsigelser mellom det sovjetiske
partiets interesser og de andre partienes interesser. Det er ingenting å bli opphissa over, sånn vil det alltid være. Problemet oppstår når objektive motsigelser skal løses gjennom diktat: Den ene underordner seg den andre og de to marsjerer i
takt.

Faren for å slutte å tenke
Dette er meget farlig.
For det første fordi det partiet som underordner seg lett
kan slutte å tenke. I steden for å gjøre analyser av situasjonen
i sitt eget land tar det over analysen til storebror. Men da blir
det umulig å gjøre virkelig framgang i sitt eget land .
Faktisk var det sånn at kommunistpartiene fikk taktiske direktiver som skadde utviklinga av en riktig politikk i de forskjellige landa. Blant direktivene til Tysklands Kommunistiske Parti før 1933 fins det gode eksempler på det.
Det er også verdt å merke seg at det eneste kommunistiske
partiet utenfor Sovjet som førte en framgangsrik kamp for revolusjonen før den andre verdenskrigen var det kinesiske. I
Kina sto KOMINTERN i hovedsak for ei gæren linje, i hvert
fall etter 1925-26. Minst to ganger (i tida fra 1926-27 og fra
33-34) førte feilaktige linjer støtta av KOMINTERN til at
revolusjonen lei svære tap. Når revolusjonen i Kina gikk
fram, var det fordi ledelsen i partiet etter hvert begynte å utvikle ei riktig linje på egen hånd og gjennomførte den i bevisst
tross mot direktivene fra KOMINTERN.

Partiene som vedheng til diplomatiet
For det andre vil det lett utvikle seg en tendens til at det sterke
partiet med statsmakta bruker en sentralisert organisasjon av
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typen KOMINTERN som et redskap for sin egen utenrikspolitikk - altså en slags uoffisielt supplement til den sosialistiske statens diplomati.
Det er ikke tvil om at det skjedde under Stalin. Denne politikken fikk tilmed sin teoretiske begrunnelse i tesen om at det
var identitet mellom det sosialistiske Sovjetunionens interesser
og verdensproletariatets interesser. Altså at det var fullt samsvar og ingen motsigelser mellom Sovjets diplomatiske behov
som stat og de forskjellige kommunistpartienes taktiske behov
i den innenrikspolitiske kampen.
l hovedsak var det også et sånt samsvar. Et sterkt Sovjet
var et mektig våpen i kampen mot imperialismen. Sovjet tok
en viktig del av børa i kampen mot fascismen, det framskynda revolusjonen i mange land . Sterke partier i kapitalistiske
land gjorde det vanskeligere for disse landa å angripe Sovjet.
Målet var felles: Sosialisme i hele verden. Altså i hovedsak
samsvar i interesser.
Men det er en viktig forskjell mellom å si at det er samsvar i
hovedsak og si at det er fullt taktisk samsvar i alle saker. Denne forskjellen får stor praktisk betydning .
Ta f. eks. Norge i 1940. Sovjet hadde slutta ei ikkeangrepspakt med Nazi-Tyskland, og så lenge denne pakta sto
ved lag, så Sovjet sine statsinteresser tjent med å ikke skjerpe
forholdet til Tyskland for mye. (Jeg skal ikke her drøfte om
denne pakta var riktig eller ikke .) Da Nazi-Tyskland angrep
Norge, var det i de norske kommunistenes interesse å skjerpe
forholdet til Nazi-Tyskland mest mulig: dvs. å delta i motstandskrigen. De gjorde ikke det. Hvorfor? Fordi de mente at
Sovjets utenrikspolitikk som stat måtte være identisk med deres innenrikspolitikk som parti. Det førte til en politisk katastrofe for de norske kommunistene i 1940: De stilte seg utafor
motstandskrigen.
Hele KOMINTERNs politikk før 2. verdenskrig blei sterkt
farga av hensynet til Sovjetstatens diplomati. Det gjelder også
mye av det riktige som KOMINTERN gjorde i denne perioden.
På den 7. verdenskongressen i 1935 trappa KOMINTERN
opp den internasjonale kampen mot fascismen. Det var riktig
og nyttig. Samtidig syns jeg det er slående at så mye av propagandaen fra den 7. kongressen er innretta på regjeringene i
Vesten, og på å utvikle et press på dem for å få dem til å delta
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i en enhetsfront mot fascismen. Sjølsagt var det nødvendig.
Men propaganda for ei anna nødvendig sak mangler. Jeg
kjenner ikke til at KOMINTERN noen gang før krigen gjorde
det til ei stor politisk sak at de kommunistiske partiene måtte
lede nasjonalrevolusjonære oppstander dersom krigen brøyt
ut og fascistene gikk til okkupasjon. Heller ikke fikk utviklinga av den revolusjonære bevegelsen i kolonilanda noen særlig
viktig plass.
Hvorfor? Kanskje fordi propaganda rundt disse sakene fra
KOMINTERN, som var så åpent og tett knytta til Sovjetregjeringa, kunne skremme noen av de vestlige borgerlige regjeringene som Sovjetregjeringa gjerne ville mobilisere mot fascismen.
Det var heller ikke Sovjetregjeringas oppgave å utvikle nasjonal frigjøringskamp i koloniene eller forberede oppstander
mot fascistisk okkupasjon i andre land. Men jeg trur KOMINTERNs innretning også førte til at partiene som skulle ha
gjort det, tok disse oppgavene for seint opp. Jeg trur det forsinka utviklinga av den anti-fascistiske kampen i Europa under 2. verdenskrig og gjorde de revolusjonære resultatene av
krigen mindre enn de kunne ha blitt.

Hvem skal kommunistpartiene representere?
Faren ved ei sånn underordning av de enkelte partiene under
et sosialistisk lands diplomati, er at et parti som underordner
seg kan komme til å slutte å representere arbeiderklassen i sitt
eget land, og i steden i hovedsak representere det store partiet
i et annet land. Et sånt parti vil arbeiderklassen ikke stole på.
I værste fall kan et sånt parti degenerere til en trojansk hest,
et redskap for fremmed imperialisme.
Stalin oppløste KOMINTERN i 1943 med den begrunnelsen
. at den hindra den sjølstendige utviklinga av kommunistpartienes kamp i de forskjellige landa. Dette skjedde ikke gjennom
beslutning fra medlemspartiene, men gjennom et ensidig dekret fra ledelsen i sovjetpartiet. Likevel var både tiltaket og
beslutninga helt riktig.
Revolusjon kan ikke importeres eller eksporteres. KOMINTERN hindra sjølstendige løsninger av revolusjonens problemer i hvert enkelt land og skapte mistillit hos massene. At
KOMINTERN blei oppløst var bra.
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Men før KOMINTERN blei oppløst, var systemet med partiene som en familie med en sovjetisk «storebror» og mange
andre «småbrødre» godt innarbeidd i den internasjonale bevegelsen. Det overlevde 1943. Seinere gjorde Stalin også feil og
hadde ansvar for u likeverdig behandling av andre partier.
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Kapittel 12

Nasjonalitetspolitikken
i det sosialistiske Sovjet
Åssen sto det til med forholdet mellom de forskjellige nasjonene i Lenins og Stalins sosialistiske Sovjet?
I Tsar-Russland herska den storrussiske sjåvinisme·n . Alle
mindre nasjoner og andre minoriteter skulle tvinges til å bli
russere eller utryddes. Nasjonale bevegelser blei møtt med
sabler og skuddsalver. Jødene og andre minoriteter blei terrorisert. De anti-semittiske teoriene som Hitler overtok, fikk
form i Tsar-Russland.
Hovedsida ved den sovjetiske nasjonalitetspolitikken var at
den retta seg mot den stor-russiske sjåvinismen og befridde de
undertrykte nasjonene.
Mange undertrykte nasjoner fikk nytt liv. For første gang
fikk de frihet til å bruke sitt eget språk og utvikle sin egen
kultur og økonomi.
Stalin skal ha sin store del av æren for det. Han utforma
bolsjevikenes nasjonalitetsprogram før l. verdenskrig. Det
var et skarpt teoretisk oppgjør med stor-russisk sjåvinisme og
ga den første klare teoretiske begrunnelsen for den marxistiske nasjonalitetspolitikken. Dette programmet er i hovedsak
fullt brukbart i dag også. Som Sovjetregjeringas kommissar
(minister) for nasjonalitetsspørsmål gjorde han mye for å sette denne linja ut i livet.
Det er den ene sida av saka.
På den andre sida blei det også under Stalin i 30- og 40-åra
gjort uhørte overgrep mot enkelte små Sovjet-nasjonaliteter,
som volga-tyskere, krim-tartarer, finsk-karelere. Finskkarelerne blei forvandla til en liten minoritet i sin egen republikk over noen få tiår. Volga-tyskerne og krim-tartarene blei
ganske enkelt forvist fra sine gårder og småbyer.
Den offisielle begrunnelsen for dette var politisk opposisjon. F. eks. var volga-tyskerne og krim-tartarene angivelig
«politisk upålitelige» under krigen mot Hitler-Tyskland .
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Gjaldt det alle? Gjaldt det arbeidere og bønder, medlemmer
av kommunistpartiet og kommunistungdommen? Alle blei deportert. Jeg veit ikke hva som er sant i påstandene om opposisjon og «upålitelighet». Uansett kan jeg verken godta det som
forklaring eller unnskyldning. Det dreier seg om grove forbrytelser mot små nasjoner i den sosialistiske staten. Folk blei
straffa, ikke for å gå mot sosialismen, men ganske enkelt for
det de var: volga-tysker, krim-tartar. Dette var ingenting anna
enn stor-ru ssiske overgrep, reaksjonær arv fra tsarismen som
blei tatt over av den sosialistiske regj eringa.
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Kapittel 13

Hegemoniske tendenser
i Stalins politikk
Hva så med forholdet mellom Stalins Sovjet og andre stater?
Hovedsaka var at Sovjet gikk inn for et likeverdig forhold
mellom statene og støtta svake stater som kjempa for sin sjølstendighet mot imperialismen.
F. eks. ga Stalins Sovjet viktig støtte til Norges kamp mot
Nazi-Tyskland. Sovjet befridde en del av Norge og ga makta
der til den lovlige (borgerlige) norske regjeringa uten å kreve
gjenytelser for det. Det var riktig. Det er vanskelig å tenke seg
at Sovjet i dag skulle gå inn i noen del av Norge uten å bruke
det til å skaffe seg fordeler og drive press.
Sovjet under Stalin ga mektig støtte til nasjonenes frigjøringskamp. Sovjet spilte en viktig rolle i kampen for å knuse
fascismen. Sovjet støtta kolonilandas kamp for frigjøring.
Det var en annen politikk enn den Sovjet fører i dag. Og det
er hovedsida.
Bisida er at Sovjet under Stalin også førte hegemonisk politikk på noen begrensa områder. Hegemonisk betyr politikk
med sikte på å skaffe seg overherredømme. I noen land forsøkte det sosialistiske Sovjet å nytte styrken som stat til å
skaffe seg overherredømme. Stalins Sovjet utvikla også en
stygg tendens til å ta landområder fra svakere nabostater.

Sovjet på jakt etter land
Sovjet nytta Kinas svakhet til å krenke Kina. Sovjet prøvde å
skaffe seg en dominerende posisjon i Singkiang og nytta okkupasjonen av Mandsjuria (Heilongjiang) til å erobre kinesisk
maskinutstyr.
Sovjet tok biter av territoriet til Finland og Tsjekkoslovakia. Sovjet rulla Polen vestover og endra dermed grensene til
både Polen og Tyskland. Sovjet tok territorium fra Japan.
Sovjet innlemma det mongolske området Tannu-Tuva. Sovjet
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prøvde også å skaffe seg kontroll over Norges Svalbard.
Dette var ikke utenrikspolitikk som svarte til verdensproletariatets interesser . I virkeligheten var dette også storrussisk
utenrikspolitikk som blei overtatt av den sosialistiske regjeringa.
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Kapittel 14

Feil i forholda til
de sosialistiske landa
Stalins Sovjet krenka andre
sosialistiske land
Stalins politikk skadde noen ganger de nasjonale interessene
til andre sosialistiske land. Sovjet krenka nasjonalfølelsen i de
sosialistiske landa i Øst-Europa.
Regjeringene i de fleste av disse landa kom til makta som
følge av innmarsjen til Sovjets røde hær. Jeg kritiserer ikke
det. Sovjet var i krig med Hitler. Det var nødvendig å forfølge nazismen til Berlin for å tilintetgjøre den der. Sovjet måtte
jage Nazi-Tyskland ut av landa Hitler hadde okkupert. I de
fleste tilfellene ga den røde hæren makta til arbeiderklassen
og ikke til borgerskapet. Det var ikke feil. De gamle regjeringene i disse landa var for det meste pro-nazistiske eller reine
quislingregimer. Borgerskapet hadde samarbeidd med den tyske imperialismen . Da var det riktig å ikke gi makta til borgerskapet, men til arbeiderbevegelsen .
Det jeg derimot kritiserer, er at Sovjet innførte et system
der de andre sosialistiske landas regjeringer blei overvåka fra
Sovjet. Slik blei Sovjet-regjeringa i praksis ei «overregjering»
som kunne diktere de østeuropeiske regjeringene i innenrikspolitiske saker .

Sovjet gjorde krav på å endre
andre lands regjeringer
Under Stalin utvikla Sovjet politikken med å innsette og endre
regjeringer i andre land.
Det fins argumenter for at Sovjet måtte slå til mot det protyske Finland i vinterkrigen. Men jeg ser ingen holdbare argumenter for at Sovjet skulle ta seg retten til å utpeke ei finsk
regjering, regjeringa Kuusinen . Dermed proklamerte Sovjet
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for det finske folket at målet for krigen var å erobre Finland
og innsette ei ny pro-sovjetisk regjering.
Jeg har tidligere argumentert for at det var nødvendig for
Sovjet å gripe inn i Ungarn i 1956. l det siste.har jeg argumentert mot det.
Nå kan det godt hende at det fins tungtveiende utenrikspolitiske argumenter for at det var nødvendig å intervenere.
Jeg er villig til å ta hensyn til sånne argumenter. Var alternativet at USA åpna en krig i Europa, så var kanskje intervensjonen nødvendig.
Men jeg anerkjenner ikke de offisielle sovjetiske argumentene for intervensjonen : nemlig at det var kontrarevolusjon i
Ungarn og at uten Sovjets hjelp ville arbeiderklassen lide nederlag. Uten tvil var det en kontrarevolusjon i gang. Men det
var det ungarske folks egen sak å ordne opp i. Jeg godtar ikke
at Sovjet hadde rett til å sende tropper for å skifte ut ei regjering fordi det ikke likte den innenrikspolitiske utviklinga.
Studerer vi spørsmåla historisk er det ikke så vanskelig å
forstå åssen disse linjene oppsto.
I Finland hadde revolusjonen arbeiderklassens flertall på si
side i 1917-18. Den tapte fordi borgerskapet var militært
dyktigere enn arbeiderne, og fordi de fikk hjelp av en tysk militærstyrke. Etterpå blei titusener av arbeidere drept. Andre
tusener flykta til Sovjet. Det er historisk forståelig at sovjetiske revolusjonære og finske revolusjonsflyktninger 20 år etter
dette nederlaget prøvde å gjennomføre denne revolusjonen på
nytt. Men det var feilaktig, for massene i Finland var ikke
med denne gangen. Ja, de blei drivi over til reaksjonen. Sosialismen kan ikke innføres ved voldtekt.
l Ungarn hadde gamle fascister kommet tilbake fra utlandet. De utnytta misnøyen i folket til å sette i gang terror mot
kommunistene. Samtidig var borgerlige krefter på frammarsj
i mange andre sosialistiske land. De kontrarevolusjonære
holdt på å ta makta i Sovjet, men alvoret i det blei ikke skikkelig forstått av noen. Krustsjovs revisjonistiske fløy ville i
det lengste la utviklinga i Ungarn gå som den gikk . Det var
Molotovs fløy i Sovjet-ledelsen og Mao i Kina som pressa på
for å få intervensjon.
Som sagt blei det påstått at intervensjonen hindra amerikanske framstøt mot mange andre land . Jeg veit ikke om det
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er s~mt. Det jeg derimot veit, er at intervensjonen slett ikke
redda noen form for sosialisme i Ungarn. Det blei påstått at
om opprøret hadde fått fortsette ville det ført til fascisme. Det
trur jeg gjerne. Men hva blei resultatet av intervensjonen? Det
blei også fascisme. Riktignok en pro-sovjetisk, revisjonistisk
fascisme, men fascisme likefullt.
Uansett skapte dette en farlig presedens. Det innførte som
linje for kommunistene at Sovjet hadde rett til å sende sin
hær over grensene - ikke bare for å forsvare seg mot angrep,
men også for å bytte ut andre lands regjeringer og innsette regjeringer som førte en innenrikspolitikk som svarte til Sovjets.
Jeg mener at det går ei linje fra Kuusinen-regjeringa og Ungarn 1956 til det imperialistiske Sovjets herjinger under Bresjnev. Ei linje som fører fram til Tsjekkoslovakia i 1968, til Angola, Etiopia, Afganistan og Kampuchea i 1970-åra. Skal vi
stå fram som konsekvente kjempere mot Sovjets hegemonistiske offensiv i dag, så bør vi også anvende prinsippene bakover, og peke på de feilaktige tendensene som fantes alt i det
sosialistiske Sovjet før kontrarevolusjonen.

Det feilaktige kravet om at
alle sosialistiske land skal gå i takt
De feilaktige ideene om forholda mellom partiene og de feilaktige ideene om forholdet mellom sosialistiske land henger i
virkeligheten nøye sammen.
Skal alle kommunistiske partier være underordna ett verdenssentrum som kan gi dem ordrer, så må det samme sjølsagt gjelde sosialistiske regjeringer der kommunistpartiene får
regjeringsmakta.
Sånn var det også under Stalin. KOMINTERN blei oppløst,
men etter den andre verdenskrigen oppsto det i stedet en «sosialistisk leir». Denne sosialistiske leiren var noe mer enn ei
sammenslutning av stater med like rettigheter, som forsvarte
seg i fellesskap mot imperialismen og hjalp hverandre økonomisk. Den var en sentralisert organisasjon av stater, og den
offisielle politikken var at Sovjetunionen var de sosialistiske
statenes leder. De sosialistiske landa skulle ha ett politisk sentrum og føre en felles politikk.
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Kravet om at alle sosialistiske land må gå i takt og følge ett
sentrum, er i virkeligheten også et krav som må føre til krenking av den nasjonale suvereniteten . For menneskenes tenkning utvikler seg forskjellig. Erfaringer 'o g forhold i forskjellige land er også forskjellige. Norge vil ha en type trafikkregler,
Sverige en annen . Javel. Hva om det dreier seg om løsninga
av sentrale politiske spørsmål i innenrikspolitikken, ikke bare
et lite spørsmål som trafikkregler? Fins det da en overordna internasjonal organisasjon som krever at de to skal føre samme
politikk, så kan det føre til kraftig skjerping av motsigelsen.
Det landet som må endre sin politikk tross sin vilje, vi l føle
det som et overgrep.
Det oppstår også objektive motsigelser mellom stater. Nå,
for eksempel, er d et en motsigelse mellom Norge og Island
om deling av havterritoriet ved den norske øya Jan Mayen .
Denne motsigelsen fins virkelig, og den ville finnes sjøl om
begge land var sosialistiske.
Hva så om Norge og Island var medlemmer av en sentralisert fellesorganisasjon av sosialistiske stater , f. eks. en sentralstyrt «nordisk sosialistisk leir»? H vern ville ha mest inn fl ytelse
i en sånn organisasjon hvis spørsmålet skulle avgjøres gjennom diktat?
Er de sosialistiske landa virkelig likestilte, kan sånt løses
over tid med diskusjon . Er det derimot et krav at de skal gå i
takt, så vil det kunne oppstå situasjoner der storebror må intervenere med makt for å få lillebror, som er uenig, til å ho lde
takten .

Revisjonisme i bunad
Systemet med at andre sosialistiske land måtte underordne seg
Sovjet og kopierte Sovjet, hjalp til med å drive fram revisjonisme alt på Stalins tid.
I virkeligheten er det jo sånn at:
- massene i forskjellige nasjoner har nasjonale tradisjoner
og følelser som sosialismen må ta hensyn til.
- ulike land har ulike nasjonale særinteresser, og noen ganger støter de sammen. Ei sosialistisk regjering må også ta
hensyn til sitt lands rimelige særinteresser.
- de økonomiske og politiske forholda i forskjellige land er
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forskjellige, og sosialistisk oppbygging må ta som utgangspunkt de særegne forholda i det landet der sosialismen skal
bygges.
Underordning og kopiering betyr i praksis (og svært ofte
også i teorien) å avvise disse sannhetene. Men virkeligheten
forsvinner ikke av den grunn, den fortsetter å kreve sitt.
Dermed får revisjonistene kjærkomne argumenter. Det er
som i økonomien (se del l 1) : Når marxistene avviser å ta opp
disse spørsmåla, gir de revisjo nistene sjansen til å si sannheten. Og dette bruker sjølsagt revisjonistene som et argument
for å avvise hele marxismen .
Systemet med kopiering og underordning gjorde at revisjonister i mange la nd kunne framstille seg som «de som tok
vare på de nasjonale interessene». De kunne fork le sin antimarxistiske reformisme som «sosialisme som svarer til våre
særegne nasjonale behov» .
Vi marxister må rette søkelyset mot vår egen bevegelses historie og angripe de feila som ga revisjonistene disse argumentene. Vi kan ikke påstå at problemet ikke er reelt. Vi er jo sj øl
nødt til å si at vi foretrekker den revisjonisten som tar vare på
sitt lands nasjonale interesser mot ei stormakt, framfor den
som gjør seg til quisling i «internasjonalismens» navn. Vi foretrekker Dubchek framfor Castro .
Marxismen har på programmet sitt å avskaffe nasjonal undertrykking og skape virkelig likeverdige forhold mellom nasjonene. Likevel ble krenking av nasjoners interesser og massenes nasjonale følelser under sosialismen til et viktig våpen

mot marxismen ...
Massene tar dette alvorlig. De mener det er et viktig spørsmål, og det har de rett i.
For revisjonisten Marin Gunnar Knutsen ( «NKP»s formann med den unge russiske kona) er det blitt et håplaust
problem. Nå har han gått til rettssak for å få kjennelse på at
han ikke er Sovjets agent. Det MGK ikke skjønner er at arbeiderne mener det samme uansett hva retten sier.
Betydninga av dette viser seg i at sjøl den nitriste Berge Furre klarer å vinne poeng på å snakke om «so sialismen på
norsk». Massene mener at det er viktig at sosialismen i Norge
skal være norsk . Faktisk snakker SVs grå formann sant når
han sier det. Og folk som ser ham på fjernsynsskjermen der
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han messer kjedelig i vei på sitt akademiske nynorsk, oppfatter ham som en norsk politiker. SV vinner på det. Under dekke av denne ene sannheten, klarer Furre å skjule at det han
kaller «sosialisme på norsk» ikke er noe annet enn et slapt
oppkok av DNAs kapitalistiske politikk, som i tillegg er spedd
opp med rester fra Bresjnevs kjøkken.
Unge trotskistisk påvirka studenter reagerer på revisjonisten i bunad ved å gå løs på bunaden. Det er som å hevne seg
på stormen ved å knuse det fordømte barometeret.
Vi marxister må angripe revisjonismen og ta over bunaden.
Det vil si: Vi må vise at den kommunistiske bevegelsen er mot
all nasjonal undertrykkelse, tar utgangspunkt i de nasjonale
forholda, og forsvarer gode nasjonale tradisjoner og rettmessige nasjonale interesser.

Se retting side 333
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Kapittel 15

Bresjnev har reindyrka
Sovjets gamle feil
Jeg har kritisert feil som fantes i det sosialistiske Sovjets politikk . Noen av disse feila var svært grove, og de fikk alvorlige
følger.
Likevel var dette feil ved politikken, ikke sjølve hovedsida
ved politikken. Hovedsida var at den sosialistiske Oktoberrevolusjonen åpna et nytt kapittel i verdenshistoria. Den propaganderte for vennskap og likhet mellom nasjoner, folk og stater. I svært mange viktige saker praktiserte den det også. Dette var virkelig nytt og bra. Det var mer enn slavesamfunnet,
føydalismen og kapitalismen noen gang hadde gjort. Hovedsida ga håp om nye og bedre forhold mellom menneskene på
jorda. Feila var grove, men underordna.
Revisjonismen viser hva som skjer dersom sånne feil ikke
blir bekjempa, men tvert imot får fritt løp.
Under revisjonismen er ulik behandling av nasjoner, ulike
forhold mellom partier osv. ikke lenger feil. Det er utvikla til
å bli ei linje. For dagens sovjeledere er det å erobre land, presse andre og drive storrussisk undertrykkingspolitikk ikke unntaket, men regelen. Det som var spirer hos Stalin blomstrer
fullt ut hos Bresjnev.
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Kapittel 16

Maos oppgjør med
Sovjets gamle feil
Mao Zedong utforma ei linje for det sosialistiske Kina som
var bedre enn linja til det tidligere sosialistiske Sovjet. Det
gjelder både det kinesiske partiets forhold til andre partier,
Kinas forhold til sine nasjonale minoriteter og Kinas forhold
til andre stater .
Jeg trur det skyldes at Mao utvikla en meget god forståelse
av de feila Stalin gjo rde og gikk hardt inn for å ta et oppgjør
med dem .

Maos nasjonalitetspolitikk
Når det gjelder fo rholdet til de mindre nasjonene i Kina legger
Mao hovedvekta på å bekjempe han-sjåvinsime (dvs. storkinesisk sjåvinisme). Han er for at minoritetene skal få konsesjoner som han-kineserne ikke får . Sjøl de minste nasjonaliteter på noen få hundre mennesker får rettigheter som nasjon
dersom de ønsker det, uten for streng dogmatisk skjeling til
om de strengt tilfredsstiller alle formelle definisjoner av begrepet nasjon.
Etter kulturrevolusjonen blir det sagt at det har skjedd
overgrep mot små nasjoner i Kina også. Det sies at «firerbanden » var ansvarlig for det. At sånne feil skjer er ikke merkelig
i et sosialistisk land med ei så lang forhistorie med hansjåvinistisk undertrykkelsespolitikk. Det viktigste er at ingen
kan finne konsesjoner til samme tendenser hos Mao. Ingen
har heller påstått at feila har vært så store eller grove som de
som skjedde i Stalins Sovjet. Feila har væ rt mindre, de blir
avslørt etterhvert, og det som var feil blir endra. Kina behandler forholdet mellom nasjonalitetene mye bedre enn Sovjet noen gang gjorde.
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«Søk ikke hegemoni»
Når Mao snakka om Kinas utenrikspolitikk, gjentok han gang
på gang slagordet «søk ikke hegemoni». Dermed sa han også
at det fins fare for at et sosialistisk land skal føre hegemonisk
politikk. Problemet er ikke løst i og med revolusjonen, det er
også nødvendig å føre kamp mot tendenser til at den sosialistiske regjeringa sjøl slår inn på en hegemonisk politikk.
Jeg mener det er meget bra. Så lenge kineserne følger dette
rådet fra Mao, så lenge får vi heller ikke noen «kinesisk
Svalbard-politikk» eller noe «kinesisk Karelen».
Kina har hatt stadig skarpere motsetninger til Vietnam i
mange år. Til tross for det fortsatte Kina å gi svær økonomisk
hjelp til Vietnam helt fram til året 1978. Det var etter at Vietnam hadde gitt si støtte til sosialimperialismen, overfalt Kampuchea og provosert fram mange sammenstøt på grensa til Kina. Likevel prøvde Kina å løse disse problemene gjennom diskusjon. Det er ingenting som tyder på at Kina brukte trusler
eller prøvde å bruke hjelpa til å presse Vietnam.
l 1979 gikk Kina til motangrep på den vietnamesiske grensa. Samtidig gjorde Kina det klart at angrepet var defensivt.
Kina gjorde ingen forsøk på å innsette ei pro-kinesisk regjering i Hanoi, og beholdt ingen stillinger på vietnamesisk jord.
Dette er et uttrykk for en bedre og riktigere utenrikspolitikk
enn den som fantes under Stalin. Kina skiller strengt mellom
nødvendig forsvar og det å erobre land og påtvinge andre stater sin politikk.

Nei til krav om «taktstokk»
l forholda mellom partiene har Kinas Kommunistiske Parti
(KKP) etter 1960 alltid insistert på at det må ikke finnes noe
«ledende parti» og andre partier som blir «leda». KKP har på
prinsipielt grunnlag avvist å lage noe nytt KOMlNTERN. l
disse spørsmåla sto KKP også i virkeligheten mot ideene til ledelsen i det albanske partiet, som ville at Kina og Albania
skulle lage en allianse for å diktere de nye marxist-leninistiske
partiene.
Så vidt jeg kan se, har KKP stadig utvikla linja med å behandle partiene likt lengre og mer konsekvent. KKP slår fast
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at det ikke fins noe «sentrum», ikke noen «taktstokk», at
partiene kan ha forskjellige synspunkter og at KKP ikke kan
kreve «lojalitet» fra andre partier sånn som Stalins sovjetiske
parti krevde det. Dette mener jeg også er meget bra .
Denne politikken har også bestått prøver i praksis. Det albanske partiet var uenig med KKP og førte fram kritikk av
KKP i mange år. KKP fortsatte å ha et godt offisielt forhold
til Arbeidets Parti i Albania (APA). Kinesiske publikasjoner
dreiv internasjonal propaganda for APA og albanske artikler
med kritikk av Kina var tilgjengelige i Kina. Sjøl etter at
APA-ledelsen starta med åpne, grove angrep på APA, forsøkte KKP i det lengste å opprettholde forbindelsene.
KKP har forbindelser med andre partier som har ganske
forskjellige linjer på viktige områder. Noen av dem er etter
mi mening ikke virkelige kommunistiske partier, f. eks. det
jugoslaviske regjeringspartiet. Det viser nå i hvert fall at ingen
kan kritisere KKP for å kreve at andre partier skal følge
KKPs politiske linje .
Den kinesiske holdninga til mange andre og mindre kommunistiske organisasjoner er mye riktigere enn den som fantes
før 1960. Hovedsida at kineserne ikke blander seg inn og ikke
driver press. Det viser at den kommunistiske verdensbevegelsen har gjort et viktig framskritt siden Stalins tid.
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Kapittel l?

Oppgjør med «KOMINTERN i våre hjerter»
For mange år sia slo AKP(m-1) fast at partiet ikke vil være
med på at det lages noe nytt sentrum for den kommunistiske
verdensbevegelsen eller noe nytt KOMINTERN.
KKP mener det samme. Det er vi sjølsagt glade for.
Problemet nå er ikke at det fins noe kinesisk KOMINTERN
som dikterer f. eks. oss norske kommunister. Problemet er at
vi er påvirka av en tradisjon i den kommunistiske verdensbevegelsen . Den har gjort at vi sjøl ofte har tenkt som om vi
måtte oppfatte offisiell kinesisk politikk som et slags diktat.
Problemet er at vi sjøl i perioder har oppført oss som om
vi var medlemmer av et kinesisk KOMINTERN, og alt for
ukritisk latt oss påvirke av alle svingninger i KKPs politikk .
Det vi trenger er å gå i gang med å utvikle vår egen politikk.
Denne kritikken er lett å overdrive. Tross alt er det ikke
vanskelig å finne eksempler på at AKP(m-1) gjør ei vurdering, KKP ei anna. (Ta f. eks. holdninga til norsk medlemskap i EEC.) Og det går an å vulgarisere den til at «det er gærent å høre på det kineserne sier)). Kineserne har verdens mest
erfarne kommunistparti, de har svære mengder fakta og masser av kloke folk. Det er riktig å ha respekt for det de sier,
fordi de til nå har ført en god og riktig politikk. Å nekte å høre på den som har mye erfaring og kunnskap og bevislig ofte
har rett, det er å insistere på å være dum aleine.
Nei, det er ikke et spørsmål om å nekte å høre på kineserne .
Det som er spørsmålet, er åssen vi sjøl vurderer det vi hører
fra kineserne. Er det nødvendigvis klokere enn det vi finner
på sjøl? Er det siste ord som vi slår i hue på våre motstandere
i en intern partidebatt: «Kineserne sier (X) og derfor ... er det
riktig)). Er den kinesiske politikken, som den kommer til uttrykk i kinesiske publikasjoner til resten av verden, faktisk laga for å løse politiske problemer i Norge og avgjøre interne
debatter i et lite norsk kommunistparti?
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Kinesisk utenrikspolitikk er den kinesiske sosialistiske statens utenrikspolitikk . Det er ingenting gærent i det. Det arbeidende folket i Kina har en stat. Denne staten har rett til å forsvare sine egne interesser, så lenge den ikke gjør det ved å undertrykke andre stater og andre folk. Hvem skal forsvare dens
interesser om den ikke gjør det sjøl? Vi støtter det kinesiske
folket, men vi kan ikke påta oss oppgava å forsvare de nasjonale interessene deres. Det må kineserne gjøre sjøl, og det er
helt legitimt.
Vår oppgave er å utvikle klassekampen og arbeide for sosialisme i Norge. Hvem skal gjøre det hvis ikke vi gjør det?
Kineserne kan støtte Norges kamp for sin sjølstendighet. De
kan også støtte vår kamp for sosialismen. Men de kan ikke ta
over kampen for oss. Det ville være helt feilaktig og innblanding i det norske folkets indre saker.
Vi kan støtte kineserne og kineserne kan støtte oss. Men åssen kan kinesernes utenrikspolitikk bli vår innenrikspolitikk
- eller omvendt? Det blir bare vrøvl. Likevel har vi norske
kommunister noen ganger handla som om det var sånn. Vi
sitter fast i feil fra den gamle kommunistiske bevegelsen, fra
den gangen Sovjet var sosialistisk .
AKP(m-1) vil gjerne ha et godt forhold til regjerende kommunistpartier i sosialistiske land. I de siste ti åra har det først
og fremst betydd KKP. Så lenge som mulig betydde det også
det albanske partiet. Etter 1975, Kampucheas Kommunistiske
Parti . AKP(m-1) har erklært offentlig støtte til disse partiene,
sendt hilsener på høytidsdager og til kongresser osv. Det er greit.
I sosialistiske land er det politisk kamp. Vi prøver så godt
vi kan å følge med i innenrikspolitikken deres. Det er riktig.
Vi vil gjerne lære av den, og gjerne også ta stilling når det
skjer noe viktig. Så langt, så bra .
De politiske kampene i Kina fører til at Kina endrer politikk på noen områder. En leder blir kasta. Eller kanskje blir
en leder rehabilitert. Det samme skjer med politiske linjer. Ei
linje blir erklært for feil , eller kanskje blir ei eldre linje rehabilitert. Det er en rimelig og naturlig del av Kinas politiske liv.
Men så kommer spørsmålet: Skal AKP(m-1) nødvendigvis
ta stilling til det?
Jeg mener vi har vært alt for uforsiktige og tatt alt for mye
stilling til kinesisk innenrikspolitikk.
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En ting er svære og viktige saker som «firerbanden », der det
også fins mye informasjon. Der var det både riktig og nødvendig å ta stilling.
Når det gjelder mange andre saker mener jeg partiet bør
slutte å late som om det kan vurdere alt som skjer. Kineserne
har sine grunner for å gjøre som de gjør. De informerer ikke
alltid oss. Vi kommunister utafor Kina veit ikke så veldig mye
av det som skjer innafor det kinesiske partiet. Det er greit, vi
informerer ikke om alt som skjer i AKP(m-1) heller. Men det
betyr at vi ofte ikke veit alle grunnene til at kineserne tar
standpunkt. Åssen skal vi kunne ta et ansvarlig standpunkt?
Noen partier har riktignok lagt seg til den vanen at de kommer med offisielle kommentarer til de fleste innenrikspolitiske
hendelser i Kina. Kineserne har ofte gjengitt sånne utenlandske kommentarer i si presse. Det har de sjølsagt rett til, og de
spiller kanskje en slags rolle i den innenrikspolitiske kampen.
Sjøl mener jeg riktignok at dette kan ha uheldig virkning på
marxist-leninistene i noen land og oppmuntre dem til å uttale
seg skråsikkert om saker de ikke har greie på. Men dem om
det.
Poenget er ikke å kritisere kommunister andre steder og ta
stilling til hva de gjør. Poenget er å se kritisk på oss sjøl og
undersøke om vi alltid kan stå inne for det vi sier . Historia viser at vi har våre svin på skauen.
Vi norske kommunister må gjøre opp med den då rlige tendensen til å følge i hælene på store utenlandske partier.
Vi er sjøl ansvarlig for en riktig politikk og overfor folket i
verden og vårt eget land. Arbeiderklassen må kunne stole på
at vi sjøl ærlig tar våre egne beslutninger ut fra vårt eget
skjønn.
Vi må gjøre opp med alle tendensene til nasjonal undertrykking og hegemonisk politikk, også når de fins blant virkelige
sosialistiske land.
Massene må se at vi er til å stole på i alle spørsmål som gjelder den nasjonale sjølstendigheten. Bare da vil de støtte oss i
kampen for sosialismen.

91
Boka er delt i sju filer.
Øvrige filer finnes på pdf-arkivet.

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

Tom side

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

