Kapittel 24

Tron Øgrim:
Marxismen – vitenskap eller
åpenbaringsreligion?

Frigjøringsbevegelsene og
marxistene i Vesten
Utviklinga i Vietnam reiser samtidig spørsmålet om de vestlige
kommunistenes holdning til frigjøringsbevegelser allment.

A. Frigjøringsbevegelsene
påvirker oss
I de siste 30 åra har kommunistene i Vesten blitt kraftig påvirka av frigjøringsbevegelsene i den 3. verden. Revolusjonen i
vår verdensdel lot vente på seg. Men i den 3. verden gikk den
fram. Frigjøringsbevegelsene har forandra verden : de gamle
kolonirikene synker i grus, de nye koloniherrene blitt møtt
med ild og sverd. Fra jungel og fjell kommer små mennesker
med geværer, styrter tyrannene og jager imperialistene på sjøen.
Dette er virkelig viktig. De virkelige kommunistene tar hensyn til det. I de siste 20 åra har de progressive i Norge gjort en
masse arbeid for å støtte frigjøringsbevegelser. Vi kan godt se
på dette arbeidet som en helhet og gi det et felles navn: den
nye anti-imperialistiske solidaritetsbevegelsen. Det går ei linje
fra støtten til Algerie og Cuba 1960, til protestene mot SørAfrika på Madserud midt på 60-tallet, gjennom Solidaritetskomiteen for Vietnam, over demonstrasjonene for Tsjekkoslovakia 21. august, protesten da Begin fikk «fredsprisen» og
fram til masseprotestene mot Vietnams overfall på Kampuchea i 1979. Kommunistene har spilt en større og større rolle i
solidaritetsbevegelsen, og de kan være stolte av det.
Den anti-imperialistiske opinionen har spredd seg. Først
omfatta den et mindretall av venstreorienterte og noen få intellektuelle. Etterhvert nådde den breitt ut blant arbeidsfolk
og tilmed inn i borgerskapet. I dag er fagbevegelsen - Norges
største og viktigste masseorganisasjon - også blitt ei driv149
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kraft i solidaritetsbevegelsen mot overgrep overalt i verden.
Dette betyr svære framskritt siden 1960.
Det viktigste er ikke at vi har støtta frigjøringsbevegelsene.
De har nemlig gitt Norge mye større hjelp enn vi har gitt dem.
De har åpna øya på den norske etterkrigsgenerasjonen og lært
den om imperialismen . De har sprengt det fjollete amerikanske verdensbildet som dominerte Norge i 50-åra. Og for det er
det norske folket dem virkelig stor takk skyldig.
De har vist oss marxister at de gamle lovene fortsatt gjelder: Imperialismen er ikke blitt «menneskelig». Ikke noe verdifullt kan vinnes uten at det arbeidende folket gjør revolusjon. Krustsjov snakka tull da han korn med sin «fredelige
overgang». Dette er stort og viktig, og de lærer oss også hele
tida mye annet nyttig. Nå, f.eks., driver afganere og eritreere
og lærer oss nye lekser om sosialirnperialisrnen.
Det kan ikke finnes noen virkelig revolusjonær bevegelse i
vår tids Vesten som nekter å støtte og lære av frigjøringsbevegelsene.

Den nye revolusjonsromantikken
Så langt så bra. Det viktigste er at vi har lært mye riktig. Men
lærer vi bare riktige saker? (Vietnam, Vietnam ... )
Med alt som vinner svære seirer og får svær prestisje, følger det misforståelser og misbruk.
Frigjøringsbevegelsenes seirer har ført til en forskyving av
ordbruken i politikken i hele den 3. verden. Mens en ny bevegelse for 40 år siden ville kalle seg «kongress» eller «nasjonalunion», kaller den seg nå like gjerne «frigjøringsfront». Men
slåss den for frigjøring? Ikke alltid. Frigjøringsbevegelser har
fått pengestøtte i det rike Vesten, og bra er det. I kjølvannet
på dem dukker det av og til opp personer som skrangler med
bøsser og forklarer at de representerer en ny, lite kjent frihetskamp. Kommer pengene fram? Ikke alltid.
Men den sterke veksten i den antiimperialistiske opinionen
har det fulgt en ny revolusjonsromantikk. Her sitter vi på vår
fredelige rompe i det skyldige Vesten. Der ute er de virkelige
revolusjonære, de som kjemper og dør for en bedre verden.
Dette er også sant, og så lenge en sånn revolusjonsromantikk
blir en spore til handling vil ikk~ jeg si noe gærent om den .
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Men den kan også skape en ny naivitet som kan misbrukes
(Vietnam, Vietnam!). Frigjøringsbevegelsene blir heva over
kritikk: Alt de gjør må være riktig. Og det er jo ikke så bra.
Problemet behøver ikke en gang dreie seg om at noen bevisst lurer noen. Oftere er det antiimperialistene i Vest som lurer seg sjøl. (Her rekner jeg sjølsagt også med oss kommunister.) Forholda i vest og i landa i den 3. verden er svært ulike.
Frigjøringsbevegelsenes forutsetninger er ofte dårlig forstått,
fordi kunnskapene om den 3. verden er små. Dermed oppstår
det misforståelser om drivkreftene bak frigjøringsfrontene og
motsigelsene mellom virkelige og formelle målsettinger. (Det
vil si: mellom målsettinger på papiret og det de virkelig kjemper for å oppnå.)
Dette kan også føre til at den romantiske naiviteten slår
over i naiv indignasjon over at frigjøringsbevegelsene ikke
svarer til den vestlige radikales ideale mål.
Dette gir igjen grunnlag for to utbredte feil eller «overdrivelsen>.
- Tendensen til å stille overdrevne krav til frigjøringsbevegelsene.
- Tendensen til å ha overdrevne forventninger til frigjøringsbevegelsene.
Disse to feila skal vi studere nærmere på sidene som kommer.

B. For store krav
Særlig blant vestlige intellektuelle som oppfatter seg sjøl som
svært radikale og svært skolerte, fins det en tendens til å ville
leike skolemester overfor frigjøringsbevegelsene og kritisere
dem fordi de ikke har en politikk som passer kritikernes egne
oppfatninger.

Vestlige intellektuelle og Iran
Ta et ferskt eksempel: Opprøret mot sjahen i Iran. Mange erklærte sosialister i vest kritiserer det fordi ledelsen er muhammedansk og en hovedparole er «islamsk republikk». De kaller dette for «muslimsk reaksjon» og ser ikke noen forskjell
på Khomeinis regime og sjahens. I steden, sier de, er det nød151
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vendig med en «proletarisk revolusjon» i Iran der «arbeiderklassen tar ledelsen» i steden for «mullahene» (det islamske
presteskapet) og «innfører sosialismen» .
Problemet er at denne typen kritikk ser helt bort fra situasjonen i Iran før opprøret.
Massene i Iran trur på Islam. All marxistisk propaganda og
alle motstandsorganisasjoner var strengt forbudt og blodig
undertrykt under sjahen. Sjahen kom i motsetning til mullahene, og han kunne ikke hindre dem i å drive religiøs virksomhet. De islamske massene slutta opp om mullahene fordi de
ville bli kvitt sjahen. De fulgte noen som var mot sjahen som
de kjente og trudde på, nemlig de muslimske lederne. Dessuten ga religionen massene mulighet til å komme ut i masseprotester - den eneste muligheten som fantes . Og det virka. Det
skapte en massebevegelse som feide sjahen vekk. Det kunne
aldri de vestlige professorene med sin «kritikk av mullahene»
gjort. Hvem har altså rett, massene i Iran eller de intellektuelle kritikerne i vest?
l Norge utvikla det seg en motsigelse mellom regjeringa
Quisling og presteskapet. Følgen var at biskop Bergrav preika
utendørs for tusener som sang patriotiske salmer. Skal vi avskrive dette med at det var jo bare en motsigelse mellom borgeren Quisling og den reaksjonære prelaten Bergrav? Skal vi
kritisere massene fordi de ikke isteden samla seg på torget for
å høre på en tale av kommunistpartiets leder, fo r så å synge
«Internasjonalen»? Den ene forma for protest mot nazismen
var mulig, den andre var umulig.
Sjahens diktatur er vekk . USA er kasta ut av Persia. Den
persiske ledelsen kritiserer Sovjet, hever prisene på olje til
Sovjet og støtter det (også muslimske) opprøret mot Sovjet i
Afganistan. Marxist-leninister og andre gir ut legale aviser.
Det fins frie fagforeninger . Sentralregjeringa prøver å bremse
de nasjonale bevegelsene til minoritetene, men har også gitt
dem konsesjoner. Kurderne og andre har fått muligheter til å
organisere seg som de ikke hadde før.
Så fins det reaksjonære muslimske trekk i bevegelsen.
(Tenk det, i et land der et flertall trur på Islam!) Khomeini
sier at kvinner bør ha slør. Noen blir henretta for å ha torturert fanger - det er vel ikke så gærent - og noen angivelig
for å være homoseksuelle. Det er i så fall slett ikke bra.
152
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Men med grunnlag i dette hevder våre vestlige marxistiske
skolemestre at det ikke er forskjell på Khomeinis Persia og
sjahens! Det er å ikke studere fakta og veie det gode mot det
dårlige. I steden dominerer forutinntatte meninger og fordommer. Fint folk i Vesten som sjøl ikke kjenner mange mullaher, er så alldeles forskrekka over disse fæle reaksjonære
svartkappene at alt anna blir uvesentlig. (Men det kan godt
hende at de sjøl arbeider sammen med kristne sosialister, og
dessuten helst ikke spiser hestekjøtt.) Dette er et ulykkelig avkom av vestlig uvitenhet og arroganse.
I Iran fins mange væpna grupper. Noen av dem kaller seg
«proletariske revolusjonære» og «marxister». Det kommer til
sammenstøt med regjeringa. Åssen finner vi ut hvem som har
rett? Det krever undersøkelser. Vi kan ikke bare se på hva
gruppene kaller seg. l grupper som kaller seg «marxistiske»
kan det være virkelige marxister eller radikale småborgerlige
demokrater. Eller de kan bestå av revisjonister som jobber for
at Sovjet skal gripe inn i Iran som i Sør-Jemen og Afganistan.
Gjør vi en sånn undersøkelse, finner vi kanskje i et tilfelle at
regjeringa virkelig undertrykker ei venstregruppe, mens i et
annet tilfelle forsvarer regjeringa landet mot fiendtlige agenter.
Men sånn er det ikke for den marxistiske eksperten i vesten.
Han ser bare ordene «marxist» og «muslim». «Muslimer» undertrykker «marxisten> og han rykker ut og erklærer sin avsky mot «reaksjonen i Iran». Han kommer fra en sivilisasjon
som slo tyrkerne foran Wien og jaga maurerne ut av Spania,
men som tapte Jerusalem til araberne. Uten å nøle støtter han
alt «venstre» som går mot arvefienden fra middelalderen,
uten å sjekke om «marxisten» virkelig er progressiv eller er
betalt av Sovjets ambassade.
Iran er ikke noe himmerik. Forsåvidt virker situasjonen
helt åpen, og hva som helst kan skje. Jeg kan ikke garantere
at Iran ikke kan bli - i værste fall - et nytt Etiopia. Ukritisk
skjønnmaling av de storarta forholda i Iran nå og Irans strålende framtid er bare tull. Vi må holde hue kaldt, studere det
som skjer og ta stilling på grunnlag av det. Men det betyr at vi
må vurdere revolusjonen i Iran ut fra Irans egne forutsetninger. Vi må se på hva som var mulig og hva som var alternativene. Vi kan ikke kritisere perserne fordi de ikke har gjort det
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som var historisk umulig i deres land.

Vi som veit best
Den arrogante holdninga til Irans revolusjon minner meg om
ei historie som en representant for en frigjøringsorganisasjon
fortalte meg for mange år sida.
Han møtte en talsmann for ei lita europeisk trotskistgruppe
(til ekspertene kan jeg fortelle at det var en tilhenger av profeten Posadas) . Gruppa hadde tilbudt frigjøringsorganisasjonen
støtte, og den ville gjerne høre hva slags støtte det kunne dreie
seg om.
Ikke folk, sa trotskisten . Vi har ikke noe særlig folk . Ikke
penger heller, for vi har ikke penger.
Neivel, svarte mannen fra frigjøringsbevegelsen. Hva vil dere gjøre for oss da? Vi tilbyr dere vårt revolusjonære program!
sa trotskisten . Så fortsatte han med et fem timers foredrag om
utviklinga av den russiske revolusjon fra 1905 til 1917 og hva
det betydde for verdensrevolusjonen nå.
Folk i den svake vestlige revolusjonære bevegelsen som vil
sette seg til doms over de virkelige revolusjonære massebevegelsene i den 3. verden er ikke så helt ulike trotskisten som
«tilbyr det revolusjonære program».
Er det ikke noe sånt som skjer når folk i SV og smågruppa
«KUL» setter seg til doms over de eritreiske frigjøringsbevegelsene, og med nesa i sky proklamerer først den ene og så
den andre for «reaksjonær» mens den andre er virkelig «progressiv»?

C. For store forventninger
Så har vi trua på at alt frigjøringsbevegelsene gjør er riktig og
bra . Politikken deres er fullt ut identisk med programmer og
offentlige uttalelser. Når de sier at de kjemper for sosialismen, så er det sant. Vi kan være skråsikre på at bare de får
frigjort landet, så avskaffer de klasseskillene og innfører full
sosial rettferd . Osv.
Tilsynelatende er denne naive feilen den stikk motsatte av
den vi nettopp drøfta, nemlig å stille for store krav. Men det
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er samme feil som ligger under. Mangel på forståelse for åssen
situasjonen i den 3. verden virkelig er og hva frigjøringsbevegelsene egentlig kjemper for.
Den hyperkritiske intellektuelle kritiserer frigjøringsfronten
fordi den ikke er et proletarisk klasseparti . Den naive intellektuelle trur virkelig at frigjøringsfronten er et proletarisk klasseparti. Som vi ser er den ene den andre på vranga . I virkeligheten finner vi ofte de to i samme person, enten fordi en intellektuell utvikler seg fra den ene typen til den andre, eller fordi
han trur en frigjøringsfront er perfekt, mens en annen er bare
dritt.
Dette dobbeltmennesket kan f. eks. være ytterst skeptisk til
revolusjonen i Iran (1978-79) mens han strømmer over av
forventninger for revolusjonen i Nicaragua (1978-79). Grunnen er at revolusjonen i Iran er leda av folk som kaller seg
muslimer, mens revolusjonen i Nicaragua er leda av folk som
kaller seg marxister. Han vil forklare deg at i Iran var revolusjonen leda av presteskapet og finansiert av basarkjøpmennene og forskjellige arabiske naboland . Han «glemmer» at revolusjonen i Nicaragua hadde støtte av den katolske kirka og
kapitalistenes organisasjoner, og av høyst borgerlige latinamerikanske land som Costa Rica, Panama og Venezuela.
Europeiske fordommer mot muslimer og naiv tro på forsikringer om «marxisme» hindrer ham fra å se at i virkeligheten
er begge disse revolusjonene borgerlige og på mange måter
nokså like. Begge er sjølsagt viktige historiske framskritt.
Begge har sterke og svake sider. Irans revolusjonære ledere
har f. eks. en skeptisk holdning mot supermakta Sovjet, noe
vi (foreløpig?) ikke ser i Nicaragua.
Både den naive og den hyper-kritiske holdninga leder i dag
lett over i armene til sosialimperialistene.
Den naive leser i noen artikler at MPLA i Angola er marxistisk . Følgelig støtter han MPLA når organisasjonen med
støtte i et mindretall av folket «inviterer» Cubas og Sovjets
soldater til å slå ned andre frigjøringsbevegelser og okkupere
landet.
Den hyperkritiske leser at i Afganistan har regjeringa gjennomført «radikale reformen> og mot det reiser «reaksjonære
muhammedanske krefter» et opprør. Følgelig erklærer han
dystert at valget står mellom den pro-sovjetiske regjeringa og
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«islamsk reaksjon». Han skjønner ikke at det som er viktig er
å skape et fritt Afganistan som er uavhengig av Sovjet, han
trur krigen er for eller mot modernisering og reformer.
Den hyperkritiske intellektuelle tar for seg Eritrea . Han sier
at ettersom en frigjøringsbevegelse er «muhammedansk» og
«pro-arabisk» så må den være dårlig og ikke verdt å støtte.
Hans siamesiske tvilling, den naive intellektuelle, tar for seg
den andre frigjøringsbevegel sen . Han sier at ettersom den er
«marxistisk» så må den være bra, den fortjener uforbeholden
støtte og den vil raskt gjøre Eritrea til et sosialistisk land .
Det begge typer ikke skjønner er at de stiller problemet feil.
Det er ikke hovedsaka om en frigjøringsfront er et proletarisk
klasseparti, men om den kjemper mot imperialismen. (Hvis
den bare er et klasseparti vil det tilmed være feil, fordi det vil
hindre den kraftigst mulige kampen mot imperialismen .)
Så la oss se på hva den naive holdinga fører til.

Norske kommunister har også vært naive
Når det gjelder overlegen holdning, så trur jeg ikke vi norske kommunister har væ rt så ille . Vi har lært - grundig leksa til Lenin og Stalin om at det er riktig å støtte· alle som
kjemper mot imperialismen: Ikke bare dem som er leda av
kommunistene, men også dem som er borgerlige, som er mot
kommunismen og ikke står for en progressiv innenrikspolitikk.
Når det gjelder en overdrevent godtruende holdning, så mener jeg derimot vi har brent oss en god del ganger. Her er den
allmenne lærdommen av det viktige eksemplet Vietnam .
Den borgerlige, pro-imperialistiske reaksjonen har hatt et
paradenummer. Det er: Bare vent til frigjøringsbevegelsen har
seira, så skal dere se, det blir ikke noe bedre enn under kolonistyret. Mot det har vi sagt : Å neida, det blir helt sikkert
bedre.
Vi gjør rett i å støtte frigjøringsbevegelsene . Men pro-USAhøyrefolka har tatt en del demagogiske stikk , jamfør Vietnam. De sa at etter seieren blei det værre enn under Thieu , vi
sa at det blei bedre. Fasit er at de fikk rett. Levestandarden
har gått ned. Massakreringa av minoriteter er værre enn før.
Ikke engang krig er det slutt på.
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Når høyrefolka tar unødvendige stikk (for hovedsaka er jo
at de står for noe råttent og reaksjonært) så må vi granske våre egne hjerter og nyrer. Vi trenger tydeligvis også å studere
bedre hva som virkelig skjer i de nasjonale frigjøringskampene.

Hva er drivkrafta bak frigjøringsbevegelsene?
Folkene og statene i den 3. verden er undertrykt av imperialismen. Dette skaper grunnlaget for de breie frigjøringsbevegelser der.
Hvem vil slåss mot imperialismen? Alle som vil ha den ut
av landet. Arbeidere og bønder, sjølsagt. Men også småkapitalister som blir pressa ut av markedet fordi imperialistene
kontrollerer det. Ja, tilmed en del storkapitalister, noen godseiere, adelsmenn, prinser og konger. Tenk på Sihanouk!
Fordi alle disse gruppene vil slåss mot imperialismen, kan
enhetsfronten i undertrykte land bli veldig brei.
Videre er de fleste av disse landa fortsatt prega av føydalisme eller rester av føydalisme. Hvem vil ha vekk føydalismen?
Arbeiderne og bøndene, sjølsagt. Men også en masse borgere
og kapitalister som ikke får utvikla kapitalismen på grunn av
føydale hindringer. Dersom bare medlemmer av herskerfamilien får ha ledende stillinger, kan det få alt som er av ikkeadelige embedsmenn med i en massiv opposisjonsblokk. Dersom en diktator bruker det at landet er tilbakestående til å
innføre et brutalt diktatur og samtidig skaffe seg sjøl avgjørende makt over økonomien, kan det forene svært mye av resten av overklassen med folket, mot ham. Se på Nicaragua i
1978-79, der handelskammeret og kjerka sto på samme side
som geriljaen mot diktatoren Somoza! Restene av føydalismen gjør også at fronten kan bli veldig brei.

Vil alle i frigjøringsbevegelsene ha
sosialisme?
Men vil alle disse gruppene virkelig ha sosialistisk revolusjon?
Nei, det vil de sjølsagt slett ikke. Mange arbeidere, bønder og
revolusjonære intellektuelle kan nok ønske seg sosialistisk re157
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volusjon. Men mange andre - både folk fra overklassen og
tilmed mange arbeidsfolk - ønsker seg bare en nasjonal revolusjon - det vil si for å drive imperialismen ut - og en borgerlig, demokratisk revolusjon. Noen av dem vil egentlig ikke
ha det engang. De er med fordi de ønsker noen reformer.
I de fleste av disse landa er sosialistisk revolusjon i første
omgang ikke mulig heller. Bl.a. er forutsetninga for den at det
fins samfunnsmessige produksjonsmidler (store fabrikker,
jernbaner, gruver osv.) som kan gjøres til sosialistisk eiendom. Den nasjonale og demokratiske revolusjonen må først
seire og skape sånne produksjonsmidler, før sosialismen blir
mulig. Om den nasjonale og demokratiske revolusjonen virkelig er leda av arbeiderklassen kan det hende at revolusjonen
går videre til sosialismen etter noen år. Men er den leda av
borgerskapet, så må arbeiderne og bøndene gjennomføre en
ny revolusjon før de kan skape virkelig sosialisme.

Hvorfor har frigjøringsfronter sosialismen
på programmet?
Til tross for at mange viktige grupper innafor frigjøringsbevegelsene ikke ønsker sosialisme, og til tross for at sosialisme
ikke er mulig i første omgang i de fleste landa i den 3. verden,
er det sånn at mange frigjøringsbevegelser har sosialisme på
programmet. Hva kommer det av?
Det kommer av at når arbeiderne og bøndene begynner å
slåss, så blir de også radikalisert. Flere og flere kommer til at
det de ønsker seg ikke bare er nasjonal frigjøring og demokratiske retter. De vil ha slutt på klasseundertrykkelsen. De vil ha
et klasseløst samfunn. Gjennom frigjøringskampen blir sosialismen populær. Dessuten har svært få av de borgerlige bevegelsene som har hatt regjeringsmakta i den 3. verden, klart å
gjøre noe særlig for å forbedre massenes situasjon. Følgen er
at stadig større deler av de arbeidende massene i den 3. verden
ser sosialismen som eneste utvei.
Betyr det at når frigjøringsbevegelsen setter sosialismen på
programmet, så er det ment som en bløff? Nei, ikke nødvendigvis.
Det kan godt være en følge av at massene som støtter frigjøringsfronten har krevd det og at kongresser av frigjørings158
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kjempere har vedtatt det fordi de mener det. Det kan altså
godt være ærlig nok ment. Men det som er saka, er at sånne
vedtak, uansett hvor godt de er ment, i seg sjøl ikke er garanti
for at det blir gjennomført noen form for sosialisme.
Dette er bevist i praksis . Tallrike erklært sosialistiske frigjøringsbevegelser har seira etter 1960. Den eneste som har ført
til noe som kan kalles sosialisme, er den i Kampuchea.

Hvem sitter i ledelsen?
Studerer vi nærmere det som har skjedd, forstår vi også hvorfor det måtte bli sånn.
Å bygge sosialismen er som før sagt vanskelig. Det er nødvendig å ha ei riktig linje for utviklinga av den sosialistiske
økonomien . Denne linja kan ikke settes ut i livet av bare en liten håndfull politikere. De arbeidende massene må mobiliseres til å gjennomføre den sjøl. Dette krever særskilt gode ledere, som virkelig står på arbeiderrtes og fattigbøndenes side,
som ikke lar seg kjøpe opp eller isolerer seg fra massene.
Hvem leder frigjøringsbevegelsene?
De fleste av dem blir leda av intellektuelle fra overklassen,
tidligere statsfunksjonærer eller diplomater, kanskje militære,
kanskje kapitalister, kanskje fagforeningsledere eller religiøse
ledere. Dette er naturlig. De har de sosiale mulighetene til å
drive med politikk, til å organisere folk og skaffe seg politisk
autoritet. De har også de intellektuelle kunnskapene om politikk og taktikk.
Kan sånne folk bli virkelige kjempere for sosialismen? Ja,
det kan de. Men ikke så lenge de opererer på egen hånd . Forutsetninga for at de skal kjempe for en virkelig sosialistisk revolusjon, er at de kommer med i et kommunistparti der de
kjemper sammen med arbeidere og bønder, de virkelig fattige
og hardest undertrykte, og at tenkninga deres utvikler seg
sånn at de identifiserer seg med dem og ikke med sin egen familie og sine likemenn. Da kan de bli sosialistiske revolusjonære- i beste fall .
I begynnelsen av arbeidet til en frigjøringsbevegelse kan arbeiderne og fattigbøndene som regel ikke stille med ledere fra
sine egne klasser som kan måle seg med lederne fra overklassene. Det er naturlig. Sånne ledere kan arbeiderne og fattig159
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bøndene først utvikle gjennom sjølve kampen, når den alt har
begynt. En fattigbonde eller arbeider i den 3. verden kan ikke
gå på noe militæ rakademi, og (i regelen) heller ikke utdanne
seg på noe bibliotek . Åssen skal han da kunne utdanne seg til
leder, utenom i sjølve kampen?
Det er viktig å forstå at folk fra overklassene kan gjøre en
ypperlig jobb i ledelsen for frigjøringsbevegelser - så lenge
de er frigjøringsbevegelser og ikke kjemper for noen pro/etarisk revolusjon. Mørkeblå borgerlige gutter fra overklassen i
Oslo blei ypperlige motstandskjempere mot Nazi-T yskland .
På grunn av den nasjonale undertrykkelsen ønska de virkelig
å få Tyskland ut og sloss bra mot nazismen. Vi må bare ikke
forveksle det å gå inn for nasjonal frigjøring med det å ønske
sosialistisk revolusjon.

Frigjøringsbevegelsene MÅ være fronter
Samtidig er frigjøringsbevegelsene fronter. Folk med forskjellig bakgrunn kommer inn . Noen ønsker virkelig først og
fremst å befri landet. Andre er karrierister som ser sjansen til
å få ei stilling i det frigjorte landet. Noen er føydalister og tar
med føydal politikk inn i fronten . Andre er borgere og tar
med borgerlig politikk. Andre igjen bygger på ei eller anna
stamme og tar med seg stammepolitikk. Sånn skal og må det
være. Samtidig skaper de problemer i frigjøringsfrontene alt
under motstandskampen - det er ei naturlig og nødvendig
rekning de må betale, nettopp fordi de er breie fronter . Og
hva skjer etter frigjøringa? Da setter de forskjellige lederne i
gang med å slåss mot hverandre for å realisere sitt eget program . Enten det er stammeprega, moderne-borgerlig, radikalt
eller bare berekna på å berike dem sjøl.
Derfor kan vi sjelden på forhånd si noe om hva de innenrikspolitiske resultatene blir når en frigjøringsbevegelse seirer.
Det vi kan si med sikkerhet, er at det blir aldri noen form for
virkelig sosialisme (eller demokratisk stat på vei til sosialismen) så lenge det ikke fins et marxistisk arbeiderparti som
står i ledelsen . Sjøl i tilfeller der kampen er leda av angivelige
kommunistiske partier, kan «kommunisme» godt være en
merkelapp som borgerlige ledere har satt på seg fordi den er
svært populær blant massene. I alle tilfeller bortsett fra der et
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kommunistisk parti virkelig leder landet videre til sosialismen,
blir resultatet ei eller anna form for borgerlig herredømme. I
de aller fleste tilfellene er de materielle forbedringene for massene nokså små, om de fins, da.

Radikalt småborgerskap ved makta (Cuba)
I noen tilfeller har frigjøringskriger eller revolusjoner ført til
at radikale småborgere har kommet til makta. Sånne statsledere har noen ganger gjennomført en radikal-demokratisk
innenrikspolitikk og retta harde slag mot imperialismen i landet, både fordi de sjøl er for det og fordi de har presset fra
massene i ryggen/ ønsker å vinne støtte ved å tilfredsstille populære krav.
Gjennomfører de sosialismen? Nei. De konstituerer seg sjøl
som et slags nytt byråkrat-borgerskap med makta over staten,
kanskje i motsetning til komprador-borgerne (dvs. de borgerne som representerer imperialismen), kanskje også mot nasjonale privat-kapitalister. Kan hende kaller de seg islamske eller
afrikanske sosialister. Men det kan også hende at de kaller seg
marxist-leninister, erklærer landet for folkerepublikk, tar den
røde fana som nasjonalflagg og innfører Internasjonalen som
nasjonalsang. Hva viser det? At ønsket om sosialisme står
sterkt i våre dagers 3. verden.
.
Det klassiske eksemplet er Cuba. På Cuba var det en virkelig revolusjon i 50-åra. Den var mye mer radikal og marxistisk
enn de amerikanske kommunistpartiene, for de gikk mot revolusjon på den tida - inklusive det kubanske partiet! Men
var denne revolusjonen sosialistisk? Nei, den var anti-USA,
anti-føydal og demokratisk .
Likevel erklærte regjeringa at Cuba skulle bli sosialistisk.
Ville massene det? Jeg veit ikke, men jeg trur det. Men blei
landet sosialistisk?
Det skjedde viktige og riktige reformer. I skoleverket, i helsevesenet. Men var dette sosialistisk revolusjon? Det var radikal byråkrat-kapitalistisk reformisme, og i mange år fungerte det nokså progressivt.
Trudde Fidel Castro sjøl at politikken hans var en slags sosialisme? Jeg aner ikke, og det er ikke så viktig heller. To andre forhold er derimot viktige: Mengder av mennesker, både i
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Cuba og i utlandet, trudde at dette var sosialisme. På den andre sida var og er ingenting i denne politikken virkelig sosialisme.
I innenrikspolitikken skapte Castro en byråkrat-kapitalistisk kaste av rike pamper. Når det gjaldt de store økonomiske
problemene, angrep han dem etter en metode som kanskje
kan kalles spontanistisk kvakksalveri: Det ene prosjektet avløste det andre, uten forberedelse og uten avslutning. Så er det
massemobilisering for å lage «det grønne beltet» rundt Havana, så skal alt satses på å dyrke 10 millioner tonn sukker. Ikke
noe lykkes. (Den som vil studere dette, kan f. eks. kikke på
bøkene til Carol, Huberman & Sweezy, alle i sin tid proCastro.)
I utenrikspolitikken går Castro først inn for å skape sin
egen misjon . Han tar avstand fra Moskva-partiene og fører
det videre til å gå mot revolusjonære partier - han forklarer
ungdommen at organisasjon og propaganda er bare tull, skaff
en gjeng, dra ut på landsbygda og sett i gang. Han skaffer en
overklassegutt fra Paris til å skrive ei bok om dette. Etterpå
drar denne troskyldige ungdommen til Bolivia, ser Che Guevara bli drept når teoriene knuses av virkeligheten, og slutter
sjøl å tru på revolusjon. (Ellers har Hector Bejar gitt en ypperlig beskrivelse av åssen det gikk når utrente bystudenter
skulle klare seg i Andesfjella i Peru.) Omtrent alle som følger
Castros råd går nedenom. Så forklarer Castro at Allendes vei
i Chile er tingen. Chile kveles i blod. Castro faller til fote og
godtar å bli nestor blant de amerikanske Moskva-revisjonistene som han sto skyhøyt over den gangen han sjøl var
småborgerlig-revolusjonær.
Før revolusjonen var Cuba en banan-republikk, avhengig
av sukkereksport. (Banan-republikk er et begrep skapt i
Latin-Amerika, og det beskriver et halvkolonialt jordbruksland som produserer og eksporterer en eller noen få varer og
derfor blir svært avhengig av ei gruppe imperialistiske oppkjøpere.) Det Castro aldri ville gjøre noe for å endre, var Cubas
avhengighet av sukker. C he Guevara blei jaga fra landet fordi
han gikk inn for en allsidig økonomi. Sukkerøkonomien gjorde
Cuba avhengig av Sovjetunionen. Sukkeret går til Sovjet, det
Sovjet betaler går tilbake til Sovjet for industrivarer. Men prisen for sukker er ikke nok til å dekke alle Cubas behov. Mel162
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!omlegget blir i beste fall dekka av Sovjet etter pappa betalerprinsippet. Til gjengjeld må Cuba gi politiske motytelser. Og
etterhvert mer enn det. De stolte og frie kubanerne er blitt
Kremls ghurkaer i Afrika. (Ghurkaer: leiesoldater fra Nepal
og Bhutan som sloss i Englands kolonikriger.) Den tidligere
revolusjonære Fidel har starta slakterbutikk: han selger sitt
eget folks kjøtt og blod. Han leda den historiske frihetskampen mot USA, men nå har han i steden skapt verdens første
banan-folkerepublikk.
Frigjøringsregjeringa på Cuba har forvandla seg til å bli et
reaksjonært terrorregime.
Dette er ikke så merkelig. For sosialismen er vanskelig. Å
bygge sosialismen krever langt, langt mer enn revolusjonære
fraser, ja, revolusjonær vilje er heller ikke nok . Det trengs
virkelig forståelse for de samfunnsmessige lovene som gjelder
under kapitalismen og under sosialismen. Den kubanske regjeringa hadde - på sitt beste - bare revolusjonær vilje, forståelse for lovmessighetene i samfunnet mangla den fullstendig. Da hjalp det ikke å ha massestøtte belJer. Det måtte oppstå ekstremt skarpe motsigelser mellom pretensjoner og muligheter, mellom det regjeringa lova massene og det massene
så blei resultatet. Derfor blir et sånt regime ustabilt.
Hvor raskt det kan slå om, ser vi i tilfellet Etiopia. Dergen,
som begynte som ei småborgerlig-revolusjonær opprørsregjering, forvandla seg på få år til et pro-sovjetisk, fascistisk tyranni, blodigere enn det gamle keiserdømmet.
I Vesten var det mange som bare så Cubas sympatiske og
entusiastiske masser, Cubas store resultater og Cubas revolusjonære fraser. De trudde Cuba var det mest revolusjonære
sosialistiske landet på hele jorda.
Gudskjelov er det få som trur det samme om Castros nye
bestevenn, det bloddryppende Etiopia.

Vi må lære oss å skape riktige forventninger
Vi vil få sånne overraskelser i framtida også.
Vi lever i ei overgangstid. Vi kommer til å oppleve mange
revolusjoner som stopper etter å ha gått et stykke og som tilmed slår over i ekstrem reaksjon. Skal vi slutte å støtte· revolusjoner på grunn av det? Nei, men vi må lære oss nok om
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(samtids) historia til at vi skjønner det som skjer .
Derfor må vi lære oss å holde opp med å skape overdrevne
forventninger om alt det storarta en frigjøringsbevegelse gjør i
landet når den kommer til makta. Vi må ikke forveksle kjempernes og massenes ønsker, og den offerviljen og demokratiske masseorganiseringa som skjer i nylig frigjorte områder,
med det lederne virkelig er villige til å gjennomføre når makta
en gang er vinni. Sjølsagt er dette bra og vi skal skryte av det,
men vi må bare ikke skape noen illusjoner om at det garanterer at det går så bra - etterpå.
Tenk deg at du er utenlandsk journalist i en skau på Østlandet i 1944. Du intervjuer sjefen i ei MILORG-gruppe om hans
politiske syn. Han forteller at han er kommunist. Et flertall
av de i gruppa sier at de ønsker sosialisme etter frigjøringa.
Dette kunne godt ha skjedd . Det var en del kommunister i
MILORG på slutten, og sterk sympati for sosialismen i 1945.
Men ville det være riktig å si at MILORG var en sosialistisk
hær, og at sosialismen sto for døra i Norge? Alle veit jo at
sånn var det ikke. For en hærs karakter blir bestemt av ledelsen karakter, ikke av hva den menige soldaten ønsker. Og
MILORG var det norske monopolborgerskapets hær, som
blei holdt i beredskap for å sikre at det norske borgerskapets
herredømme blei gjenoppretta som det var før krigen.
Vi skuffer bare massene dersom vi sprer illusjoner om at frigjøringsbevegelsene kan gjøre mer enn det som virkelig er mulig .

Ingen sosialisme før bjørnen er skutt!
En god del skribenter som er intellektuelle SV-ere, sosialdemokrater eller liberalere, har i de siste 20 åra skrudd opp hysteri rundt det en eller det andre landet som holdt på å bli sosialistisk . Den ene dagen Chile, den andre Portugal, så forskjellige land i Afrika - alt var bare tull, og vi har gjort narr av
det.
Men vi har altså våre svin på skauen vi også. Ikke bare
Vietnam. Følgende regjeringer er blitt utropt til mer eller mindre «sosialistiske» i europeisk ml-presse i de siste fem åra:
Mosambique, Madagaskar, Somalia, Jugoslavia, Romania,
Vietnam, Laos, Sør-Jemen og tilmed Etiopia!
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Sjøl om dette oftest bare gjelder en eller to tilfeller i en enkelt avis, så viser det at sjuken fins hos oss sjøl.
Vi trenger å lære oss sjøl og andre at det viktige med frigjøringsbevegelsene er at de kjemper mot imperialismen. Det er
virkelig progressivt i seg sjøl, og det er nok til at vi kan støtte
dem. Det de skaper av varig verdi er nasjonal sjølstendighet,
som massene seinere kan bruke som et utgangspunkt for å
kjempe seg fram til makta. Innenriks blir det kanskje forbedringer og det er vi sjølsagt glade for, men det er slett ikke sikkert, og det er ikke det viktige for oss.
Vi må slutte å stille krav til frigjøringsbevegelsene som de i
følge sin natur ikke kan innfri. Å lage virkelig sosialisme er
virkelig vanskelig, så vanskelig at nesten ingen gjør det. Derfor- hold de store orda i reserve- forsiktighet!
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Kapittel 25

Kina og Mao Zedong
A. Vårt bilde av Kina
Da revisjonismen hadde seira i Sovjet, var det Folkerepublikken Kina som blei det store forbildet for de revolusjonære.
For oss marxist-leninister var Kina det sosialistiske landet
som gjorde rett nå som Sovjet hadde svikta og gjorde feil.
Her blei det handla i samsvar med den marxistiske ortodoksien. Mao var vår nye Lenin og Stalin, som holdt den røde fana høyt heva i kampen mot borgerne i Vesten og i Kreml.
Sovjet-lederne hadde gått over til kapitalismen . I forhold til
den tidligere kursen i den kommunistiske verdensbevegelsen
hadde de brekt helt om, vendt 180 grader. Mao og Kina fortsatte den gamle rettlinja kursen. Sånn så vi på det.
Men Kina var forbildet ikke bare for oss. For masser av allment venstreinnstilte, partiløse progressive, anti-imperialister
osv . i Vesten sto Kina som symbolet på virkelig revolusjon.
Forståelsen av Sovjet var ikke så klar, men Kremls åpent borgerlige og imperialistiske politikk gjorde i hvert fall Sovjet
mer og mer upopulært. Moskva ble sett som lurvete opportunisme. Kina var revolusjonær idealisme. Mao var symbolet på
de kjempende folkene i den 3. verden, som ikke lenger ville
finne seg i å være treller. I Kina hadde alle nok å ete. Kina var
det levende beviset på at sulten og elendigheten i land som India er unødvendig, en følge av mangel på opprør mot imperialismen. Kina var et stykke av ei revolusjonær og rettferdig
framtid for flertallet av folk på jorda.
I 1966 starta kulturrevolusjonen, og den førte til sjokkbølger blant Kinas venner og fiender overalt. Kulturrevolusjonen
førte til en voldsom hetskampanje mot Kina i utlandet. Blant
Kinas venner var det mange som blei forskrekka i første omgang. Hva skjer? Er Kina i oppløsning? Men i neste omgang
førte kulturrevolusjonen til en bølge av begeistring. Vi så på
den som det store beviset på at Kina tok alvorlig på kampen
mot opportunismen. For kommunistene var den verdenshisto166
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rias mest omfattende politiske massebevegelse, lansert med
det edle målet å undertrykke tendensen til framvekst av nytt
borgerskap i Kina og hindre forfalsking av marxismen. For de
radikaliserte ungdomsmassene og den voksende anti-imperialistiske bevegelsen i Vest var kulturrevolusjonen som et svar på
deres egne drømmer. Her var virkelig demokrati, diskusjon,
politisk kamp som gikk åpent for seg i et sosialistisk land. Her
var kamp mot byråkrati, himmelstormende paroler om å bryte
ned klasseskiller nå.

Drømmen som sprakk
Omtrent sånn var vårt norske (eller vestlige) bilde av det sosialistiske Kina.
Hva så med virkeligheten? Svarte den til bildet? Skal vi bedømme resultatene fra sosialismen i Kina som mest positive
eller mest negative erfaringer?
Vi har nå sett at virkeligheten ikke svarte slavisk til vårt bilde. Den som er enig med meg i de synspunktene jeg la fram
før i denne boka, i kritikken av «det perfekte sosialistiske landet» vil også si: Sjølsagt. Vårt bilde var et idealbilde, et bilde
der det ikke var feil i Kina og ingenting var virkelig vanskelig.
(Jeg kan føye til at dette var også bildet mye av den kinesiske
propagandaen skapte.) Sånn kunne det ikke være i virkeligheten. I det lange løp går det heller ikke an å skjule store historiske sannheter. Virkeligheten kommer uunngåelig fram i lyset,
og vi har fått lære at mye ikke var som vi trudde.

Mest positivt likevel
Så åssen vil jeg dømme nå?
Sosialismen i Kina lever fortsatt. Det betyr at den endelige
historiske dommen er det ikke mulig å felle ennå. Det er historia sjøl som i de tiåra som kommer vil bevise hva som var
riktig og hva som var gærent. Spillet er ikke spilt ferdig. Og
Kina er et veldig stort land, med en milliard mennesker som
tenker og handler sjøl. Hvem kan si noe sikkert om åssen det
går? Den som våger seg på det, er en tosk eller en bløffmaker.
Men min egen, foreløpige og personlige dom, er at tross
idealismen og overdrivelsene i det vi trudde, så er det mye mer
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positivt enn negativt i de kinesiske erfaringene. Det Kina har
oppnådd og de lærdommene som er vinni, er i seg sjøl så
storslått at det er mye, mye viktigere enn feila, problemene og
bakrusen som skyldes overdrivelser i propagandaen og idealistiske forhåpninger i Vesten.

Drømmen var ikke BARE drøm
Vårt drømmebilde var ikke bare feil, det var en blanding av
riktig og gærent. Det var gærent at alt i Kina gikk glatt. Det
var også gærent at befolkninga i Kina besto av 700 millioner
idealistiske revolusjonære entusiaster, som levde av Maos tanker og bare ånda for verdensproletariatet.
Men det er riktig at i Kina har alle nok å ete. Det er også
riktig at Kina støtter den virkelige verdensrevolusjonen og ikke nøyer seg med fraser på l. mai. Kina fødde, kledde og
væpna det kjempende Vietnam da Vietnam sto aleine. Kina
ga gratis våpenhjelp til Kampuchea under krigen 1970-75 og
gir våpen for å støtte Kampuchea i den nye krigen mot Vietnam og Sovjet. Da palestinerne sto nokså aleine mot Israel i
slutten av 60-åra, kom % av våpna gratis fra Kina. De største
geriljastyrkene som slåss for frigjøring av Zimbabwe i dag
(1979) får våpen fra Kina.
Det er også riktig at de kinesiske hundremillionmassene har
reist seg. De er interessert i politikk og de griper inn i styret av
Kinas politikk. I de siste tiåras Kina er det utvikla et levende
studium av marxismen som aldri før i verdenshistoria. Det er
også utvikla en marxistisk teori som inneholder mange viktige
framskritt i forhold til den marxistiske teorien kommunistene
i Vesten før kjente. Og Kina har i praksis løst ei rekke politiske problemer bedre enn noe sosialistisk land før. Jeg er ikke i
tvil om at det sosialistiske Kina har en bedre innenrikspolitikk
en den det sosialistiske Sovjet noen gang hadde.

Vi må studere det VIRKELIGE Kina
Vi kan være sure for at drømmeboblene sprakk og straffe det
virkelige Kina fordi det ikke funkler som våre drømmebobler.
Eller vi kan studere Kinas virkelige resultater og verdsette dem
som de fortjener.
Sjølsagt må vi gjøre det siste. Vi trenger det virkelige Kinas
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virkelige resultater for å lære åssen det er mulig å kjempe mot
imperialismen. Skuffa illusjoner er ei privatsak. Åssen vi skal
forandre denne elendige imperialistiske verden, som virkelig
trenger å forandres, er ei offentlig sak av enorm betydning.
Kineserne har forandra en fjerdedel av verden. Ingen har
gjort noe mer eller noe bedre. Radikalere i vest som skulle
ønska seg et anna Kina, må svelge arrogansen - i det minste
til de kan vise til større praktiske resultater sjøl. Kineserne har
gjort enestående virkelige erfaringer. Den som nekter å lære
av dem som har gjort store virkelige erfaringer er sikker på å
fortsette å være dum.
De kinesiske erfaringene er positive. Vi må studere dem for
å lære av dem. Men sjølsagt må vi studere på en riktig måte.
Det betyr: Ikke blindt og naivt som vi gjorde i for stor grad i
60-åra. Vi trenger et marxistisk - det vil si kritisk - studium
av Kina. Et studium som går ut fra som ei sjølsagt sak at det
blir også gjort feil, og som verken ser det som si oppgave å
overdrive det positive eller underslå feila.
Noen er eksperter på Sarpsborgs historie. Andre på Kinas.
Det burde være enklere å bli det første enn det andre. Likevel
er det mange flere i Vesten som hevder at de er eksperter på
Kina enn på Sarpsborg.
Jeg er ikke ekspert på noen ting! Alt jeg har skrivi i avsnitt
IV til nå er mine meninger og ikke ekspertuttalelser. Jeg kunne godt ha sagt det før, men det blir tvingende nødvendig å
markere det når jeg skriver om Kina. Kina er så svært at jeg
trur de som sier de veit alt om Kina kanskje overdriver (jeg
mistenker dem i hvert fall for det). Jeg veit i hvert fall ikke alt
om Kina. Det som følger er noen meninger om emnet.

B. Maos marxisme
Mao er en av de største teoretikerne. Han utvikla marxismen,
og han rensa den for mye dogmatisk slagg. Mao summerte
opp og avviste mange av de feila som var gitt offisiell status
som dogmer under Stalin. Det er på grunnlag av arbeidet hans
at vi nå kan begynne å lage en djuptpløyende marxistisk kritikk av den kommunistiske bevegelsens historie i de 60 åra etter Oktoberrevolusjonen.
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Ei bok som denne ville vært umulig uten Mao. Mao stakk
høl på mange av vrangforestillingene og stilte mange av spørsmåla. Mao slakta de fleste av de hellige kuene som jeg prøver
å partere.

Maos dialektikk
Det er ingen av marxistene som overtreffer Mao som dialektiker. I «Om motsigelsen», «Om praksis» osv. har han gitt det
nøyaktigste bildet til nå av åssen motsigelser utvikler seg i virkeligheten. Det er ikke noen tilfeldighet. For Mao var sjøl den
største av alle revolusjonære ledere i historia når det gjaldt
det formatet han jobba i: Kontinentet Kina- 50 år - hundremillioner av mennesker. Fra begynnelsen av 20-åra og fram
til han døde i 1976 spilte han hele tida ei hovedrolle i den veldige kinesiske revolusjon. Ingen annen revolusjon i historia
har omfatta så mange mennesker. Ingen annen revolusjon av
tilnærmelsesvis samme historiske betydning har endra et samfunn så mye. Mao er den marxisten i verden som har utretta
mest.

Maos bilde av sosialismen
Maos mesterskap i å praktisere dialektikken og skrive dialektisk teori kommer fram i behandlinga hans av det sosialistiske
samfunnet. Han avslørte og avviste mengder av mekaniske og
idealistiske feil som fantes i tidligere framstillinger av sosialismen . Mot dem sa han : Klassekampen fortsetter. Klasser fins
fortsatt. I det sosialistiske samfunnet fins det motsigelser. Ja,
ikke bare motsigelser, men fullt av motsigelser! Det er bare
tull å si at alle i partiet alltid er enige. Det er alltid kamp i partiet. Ja, «uten motsetninger dør partiet»! Under sosialismen
er det ikke bare motsigelser mellom folket og sosialismens
fiender (folket og fienden), men det er også motsigelser mellom dem som støtter sosialismen (motsigelser i folket). Osv.,
osv.
Dette er ei svær frigjøring av tenkninga til marxistene. I steden for en forsteina, perfekt og mekanisk sosialisme, viser
Mao oss en levende sosialisme: full av motsigelser, klasser
som kjemper, rett og feil. Sånn ga Mao marxismen, som
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holdt på å bli drept gjennom å bli forvandla til et stivt system
av dogmer og fasitsvar, nytt liv, friskt blod. Dogmatikken i
Sovjet trua med å kvele marxismen i ei «marxistisk» tvangstrøye, Mao klipte den laus.
Vi marxister i vest har vært umodne og lite flinke til å bruke de nye teoriene Mao har gitt oss om sosialismen. Jeg rekner denne boka som lite original og ser på den som et elevarbeid innafor skolen til Mao. Den er ikke noe mer enn å prøve
å følge hans anvisninger, og se på sosialismen som noe som
inneholder motsigelser, klassekamp og mange feil. Det eneste
som er noe særlig nytt, er at jeg prøver å ta disse anvisningene
konkret.

Maos økonomi
I økonomien begynte Mao kritikken av det sovjetisk-stalinske
planleggingssystemet og påviste viktige svakheter i det. (Se f.
eks. De ti viktigste forholda fra 1956. En annen svært interessant kilde er Maos kritikk av sovjetøkonomien fra 1962, foreløpig bare tilgjengelig i vestlige piratutgaver, men de er trulig i
hovedsak korrekt gjengitt.) Maos kritikk har stor teoretisk betydning for utviklinga av riktige linjer. Men jeg kan ikke se at
han klarte å finne og gjennomføre praktiske løsninger på problemene han sjøl reiste. Den oppgava står igjen til ettertida.

Maos utenrikspolitikk
I den internasjonale politikken utforma Mao prinsippet «søk
aldri hegemoni» og prinsippet om likeverdige forhold mellom
partiene. Det er i samsvar med den proletariske internasjonalismen . Det uttrykker også et riktigere filosofisk syn på dialektikken innafor verdensrevolusjonen enn synet til både Lenin og Stalin.

Maos militærteori
Maos teoretiske og praktiske utvikling av militærvitenskapen
er epokegjørende. Den har bragt all militærvitenskap opp på
et helt nytt nivå. Hans dialektisk-materialistiske analyse av ås171
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sen revolusjonen utvikler seg
praktisk betydning.

stadier har også veldig stor

«l 00 blomster»
Maos politiske linje for statsstyret og proletariatets diktatur er
sammenfatta bl.a. i Om den riktige behandlinga av motsigelser i folket. Teorien om «å la hundre blomster blomstre og la
hundre tankeretninger strides» er et svært skritt framover.
Mens Stalin så avvik og motsigelser som noe farlig og negativt, ser Mao det som noe nødvendig og positivt (og derfor
lovlig). Han sa også at huer som er skjært av er vanskelige å
sette på igjen. Denne enkle bemerkninga er en kraftig kritikk
av behandlinga av opposisjon under Stalin og i omtrent alle
andre sosialistiske land enn Kina. Mao gjorde den indre partikampen til et spill som ikke lengre var dødelig for deltakerne.
Hele Maos linje var et viktig framskritt i kampen for å sikre
massene mot vilkårlige overgrep og sikre den levende debatten
mot å bli kvalt under proletariatets diktatur.

Maos personlige stil
Mao hadde en beundringsverdig, realistisk kampstil, som forente det å være dristig i kampen mot revisjonismen med å ikke bli stivbeint, være villig til kompromisser og konsesjoner
når det kunne føre kampen videre. Han utvikla begrepet masselinje og hans egen praksis var et storarta eksempel på det.
Han var dristig i kampen for at kommunistene stadig skulle
komme nærmere de breie folkemassene utafor partiet, og han
advarte stadig mot at partiet skulle skille seg fra arbeiderne,
fattigbøndene og resten av folket. Maos holdning til massene
utafor partiet er dialektisk også i det, at han gang på gang understreker at i motsigelsene mellom dem og partiet har de ofte
rett, og partiet må praktisere demokrati, være ydmykt, lytte
og lære. I alle disse spørsmåla mener jeg at Mao var størst av
klassikerne.

Gjorde Mao feil?
Ja, sjølsagt gjorde Mao feil.
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Mao og Ungarn
Mange indre forhold i Kina i de siste tretti åra er lite kjent ennå, så det meste kan jeg sjølsagt ikke dømme om. Men jeg vil
nevne et par saker der jeg trur det blei gjort feil.
Mao støtta den sovjetiske okkupasjonen av Ungarn. Leser
vi KKPs polemikk mot det sovjetiske partiet fra 60-åra, får vi
det inntrykket at Mao faktisk var ei drivkraft i å presse denne
intervensjonen gjennom, i første omgang mot Krustsjov. Jeg
trur denne politikken var en feil.
Jeg kan forstå denne feilen. Jeg ser det som et uttrykk for
at Mao ennå ikke forsto den uopprettelige endringa som var
skjedd i Sovjet. Jeg rekner med at han vurderte Ungarn i en
verdensomspennende ramme og så opprøret som et framstøt
for verdenskrig mot en enhetlig sosialistisk leir. Jeg trur ikke
Mao rekna med splittelse i den sosialistiske leiren, men rekna
med at den ville holde sammen også i framtida. Dessuten er
det et faktum at den (mer eller mindre) anti-revisjonistiske
fløyen i den sovjetiske partiledelsen, med folk som Molotov i
spissen, var mot Krustsjov og for intervensjon i Ungarn. Alt
dette gjør Maos holdning historisk forståelig. (Dette er en hypotese som jeg bygger på ufullstendige opplysninger.)
Det går an å si at denne kritikken bygger på etterpåklokskap, på faktorer som det var umulig å forstå i 1956. Kanskje
det. Virkningene av intervensjonen vurderer jeg likevel som
svært skadelige. Har jeg rett, så var det en feil, enten det var
mulig å unngå den i 1956 eller ikke.

C. Hva med kulturrevolusjonen?
Et viktigere og større spørsmål er vurderinga av Maos innenrikspolitikk i de siste 18 åra.

Kulturrevolusjonen kritiseres i Kina
I Kina mener nå ledelsen (eller en sterk fløy i den) åpenbart at
kulturrevolusjonen var feil, eller i det minste gikk alt for langt
og varte alt for lenge. Med rehabiliteringa av Liu Shaoqis kone og nærmeste medarbeidere er det skjedd ei de facto rehabi173
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litering av Liu sjøl. Dermed betyr dette også ei innebygd avvisning av Maos kritikk av linjene til Li u i perioden før 1966.
Nå er også tidligere forsvarssjef Peng Dehuai rehabilitert, riktignok uten at det er forklart offentlig på hvilket grunnlag det
skjer. (Jeg går ut fra at materiale er spredd internt i partiet og
overfor massene i Kina.) Det jeg har hørt om kritikken av
Peng er at han støtta Krustsjov mot Kina og at han fordømte
«den store spranget» i 1958. Implisitt i denne rehabiliteringa
ligger altså i det minste at Maos politikk hadde viktige feil hele tida etter 1958.

Var kulturrevolusjonen bare feil?
Hva kan en fjern norsk tilskuer si om dette?
Jeg har i første omgang vanskelig for å forstå at det å lansere kulturrevolusjonen kunne være bare feil.
Jeg er tilbøyelig til å tru at det var riktig når det blei hevda
at det var svære borgerlige feil i overbygninga i Kina - borgerlige rester i statsadministrasjonen, skoleverket, kulturlivet
osv. Er det ikke rimelig å vente at det skulle være det? Jeg
finner det derfor fortsatt trulig at kulturrevolusjonen stilte
mange riktige spørsmål og pekte på virkelige problemer da
den blei starta i 1966. Kunne den fått støtte fra både Mao og
store deler av massene hvis det slett ikke fantes problemer?
Derfor synes jeg også det er vanskelig å ha tiltru til bildet av
tida før 1966 som «tida da alt gikk så bra», som er det den kinesiske propagandaen sier nå.

Kulturrevolusjonen gjorde skade
På den andre sida er det åpenbart at kulturrevolusjonen i det
minste varte alt for lenge. Var det bare en følge av taktiske
vansker i kampen mellom fraksjonene i partiet? Eller uttrykte
det djupere teoretiske feil hos viktige deler av partiledelsen?
Medrekna Mao sjøl?
Saka er at Kina er nødt til å utvikle sin økonomiske basis.
Kina er et veldig fattig land. Det finnes svære skiller i Kina
mellom lutfattige områder, der det ikke en gang finnes sju års
skolegang, og relativt rike og utvikla områder. Det fins masser av motsigelser, som Mao sjøl uttrykte det. Det fins også
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motsigelser mellom det veldige, uutvikla Kina og de rike kapitalistiske landa som tross mange kriser fortsatt utvikler seg
raskt. Hvis Kina ikke klarer å utvikle økonomien sin fort, vil
disse motsigelsene kunne rive Kina i stykker.
Det viktigste problemet med å konsolidere sosialismen i Kina kan ikke over lang tid være at overbygninga henger etter.
Det viktigste må være at basis, det økonomiske grunnlaget for
sosialismen, fortsatt er så primitiv og gammaldags. Det viktigste må være å utvikle basis. Dette er ikke etterpåklokskap
som skyldes den nåværende kritikken av kulturrevolusjonen.
Det er nødvendige slutninger, både av tilgjengelige fakta om
Kina sjøl og dersom den marxistiske teorien skal være riktig.
(At jeg sjøl ikke har forstått den fulle betydninga av dette før
etter 1976, skal jeg riktignok vilJig innrømme.)

Teoretiske feil hos Mao?
Det betyr ikke at ikke overbygninga kan ha forrang i kortere
perioder. Hvis Krustsjov holder på å ta regjeringsmakta, så er
det viktigere å hindre det enn å bygge nye fabrikker. I kortere
perioder vil det sikkert være riktig å konsentrere partiets og
regjeringas oppmerksomhet om reformer i overbygninga.
Men å konsentrere seg om overbygninga i ti år?
Jeg mener at å legge hovedvekta på reformer i overbygninga over så lang tid på bekostning av utviklinga av basis må
være eventyrpolitikk. Jeg kan ikke skjønne annet enn at Mao
ignorerte utviklinga av basis i deler av denne perioden. I tillegg skjedde det katastrofale skader i basis Uernbanene, industriproduksjonen i viktige sektorer). Skader i overbygninga,
bl.a. kaos i undervisningsvesenet og den økonomiske administrasjonen, påvirka også basis.
Dessuten virker det overbevisende dokumentert at i det folkelige demokratiets navn blei etterhvert grupper fra folket sjøl
utsatt for terror. Det blei fri jakt på hele sjikt av intellektuelle. Intellektuelle og funksjonærer i mengdevis blei utsatt for
personlig forfølgelse, både fra sjølbestalta grupper med ei eller anna slags støtte fra deler av partiet, og fra parti- og politiapparatet. Ofte virker det som om den eneste forbrytelsen disse folka hadde gjort, var at de hadde et kjent navn før 1966.
Blant mye annet virker sånt ødeleggende på den intellektuelle
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produksjonen, og på lengre sikt er det også svært skadelig for
økonomien.
I Kina har dette skapt en tydelig reaksjon mot kulturrevolusjonen. Noen vestlige forsvarere av kulturrevolusjonen vil ha
det til at den er kunstig utvikla fra toppen av partiet. Uten tvil
tjener den de politiske hensiktene til partitoppen eller deler av
den. Men det er irrelevant. For det som går så uomtvistelig tydelig fram av mengdevis av rapporter fra de siste åra, er at
kampanjen mot kulturrevolusjonen så utvilsomt er populær.
Mengder av folk uttrykker privat og i uortodokse vendinger
sin store glede over denne kampanjen. Reaksjonen mot kulturrevolusjonen er en bølge som også kommer nedenfra, og
den har bare vokst i styrke hele tida fram til nå (sommeren
1979).
Mao skapte kulturrevolusjonen. Tross Maos egen popularitet vender mengder av kinesere i dag tommelen ned for den.
Jeg veit ikke hva historias dom blir til slutt. Jeg veit ikke
hva som var rett og feil i argumentene for å lansere kulturrevolusjonen. Jeg syns fortsatt mye av kritikken av Liu Shaoqi
og Peng Dehuai virker riktig. Jeg oppfatter den forsiktige kritikken av Mao som en indirekte kritikk av at Mao støtta oppgjøret med Peng og Liu. Derfor holder det ikke å hevde at
«Peng og Liu blei forfulgt av firerbanden og Lin Biam>. Dette
blir utflukter. Vi må ta stilling til om Mao gjorde rett eller feil
i oppgjøret med Liu og Peng.
Samtidig kommer jeg ikke utenom den slutninga at Mao
må ha gjort betydelige feil i samband med kulturrevolusjonen.

Hva med «firerbanden»?
Kritikken av Lin Biao og «firerbanden» er veldokumentert og
teoretisk solid. At Mao i avgjørende spørsmål ikke var «firerbandist» syns jeg også er lett å dokumentere. Det viser seg når
vi legger «firerbanden»s skrifter og handlinger ved sida av
Maos linje sånn som den kommer til uttrykk i hans egne verker, i avgjørende spørsmål som holdinga til økonomien, kulturen, demokratiet.
Mao var som kjent tålmodig med folk som gjorde grove
feil. Han tilga gjerne folk 7 ganger 70, så lenge han mente han
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ellers hadde dem i en sånn situasjon at det var mulig å fortsette å jobbe med dem og snakke fornuft med dem. Wang Ming,
som tvang gjennom linja som førte til at kommunistpartiet
blei knust i Sør-Kina i 1934, blei valgt inn i sentralkomiteen i
1956 på krav fra Mao. Der satt han til han flykta til Sovjet og
oppretta «sentralkomiteen i KKP i eksil»! Lin Biao fikk sitte
til han prøvde å gjøre statskupp og ville flykte - han også til
Sovjet. Nå har kinesera gjort kjent kritiske bemerkninger mot
«firerbanden» fra Maos side. De er i stilen ramsalte, typiske
Mao, og svarer godt til hva vi ellers veit om Maos politikk.
Men spørsmålet er: hadde Mao ei for forsonlig holdning til
«firerbanden»?
Det er vel og bra å si at løser vi ikke problemet til våren, så
gjør vi det til høsten, og om ikke i år så til neste år. Men i
mellomtida raserte «firerbanden» økonomien og terroriserte
deler av folket. Logisk sett er det bare to mulige slutninger jeg
kan trekke når det gjelder Maos holdning: - Enten visste han
om dette og bifalt det. - Eller han visste ikke om det, fikk
eventuelt et forvrengt bilde av det gjennom «firerbanden»s
folk i hans omgivelser.
Jeg vil sjølsagt helst tru det siste. Men uansett ser det ut for
meg som om Mao ikke forsto «firerbanden», og han må ha
hatt et i hvert fall delvis gærent forhold til den .

Et metodologisk problem: hva mente Mao?
Jeg er nødt til å innrømme at når vi skal diskutere kulturrevolusjonen, hva som var Maos holdning til de forskjellige tendensene der og hva som eventuelt var Maos feil, så kommer
jeg opp i store problemer som gjelder metoden.
For å si det på norsk: Det er alt for mye jeg ikke veit.
Dette innfører et betydelig element av spekulasjon som bør
reknes som en usikkerhetsfaktor i slutningene mine.
For å si det på norsk: Det jeg sier blir mye gjettverk.
Hvorfor det? Fordi det kinesiske partiet sitter tett på mange
opplysinger.
Det er KKPs sak og KKPs rett. Det er klart KKP har sine
grunner og så lenge jeg ikke kjenner dem, vil jeg heller ikke
komme med noen kritikk av dem.
Men når jeg mangler så mange viktige opplysninger, må jeg
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innrømme at jeg blir usikker.
Mao hadde stor makt i de siste 20 åra. Han var aktiv og tok
initiativer, han var ikke noen nikkedokke. På den andre sida
var Mao også bare en leder innafor et kollektiv der det skjedde avstemninger og det var forskjellige grupper som hadde
makt. (Kulturrevolusjonen blei angivelig starta med en stemmes overvekt i sentralkomiteen.) Ettersom Stalin ikke var noen allmektig gude-Stalin (eller djevel-Stalin) så var ikke all
sovjetisk politikk under Stalin samtidig Stalins politikk. Mao
var heller ikke gude-Mao, sjøl om propagandaen noen ganger
gjorde ham til det. Han var ikke allmektig. Lin Biaos overdrivelser i 68-70 blei framført som Maos tenkning, men Mao
gjorde seinere klart at han ikke var enig i det. Så hva av det
som blei (og blir) tillagt Mao er virkelig Mao?
Maos verker fra de siste 20 åra er ikke tilgjengelig i noen kinesisk utgave. Jeg må nøye meg med sitater og vestlige piratutgaver pluss indirekte gjengivelser av Maos syn. Alle disse bildene har erfaringsmessig vist seg å inneholde feil.
Så akkurat hva gikk Mao virkelig inn for?
Jeg trur jeg veit det i hovedtrekk. Men jeg kan ikke påstå at
jeg har sikre bevis .
I Egyptens land møtte Peer Gynt en Sfinx som snakka berlinerdialekt. Dette forholdet fant vår mann så interessant at
han noterte det ned . Seinere viste det seg at stemmen kom fra
den tyske dårehusdirektør, hr. Begriffenfeldt.
Kanskje blir jeg derfor også nødt til å skrive som Peer:
«Kom senerehen til andre resultater. »

Mao og overgrep under kulturrevolusjonen
Det er et stort framskritt at fengselssystemet i Kina etter 1949
i hovedsak har vært innretta på rehabilitering av fangene. Både venner og fiender rapporterer om ei behandling som i hovedsak må kalles menneskelig og fornuftig. Det er noe anna
enn i Stalins Sovjet, der fangeleirene gjorde sjøl lojale sovjetborgere til enten forbrytere eller opposisjonelle.
På den andre sida forteller rapporter at i hvert fall under
kulturrevolusjonen oppretta private grupper sine egne fengsler
der fanger blei vilkårlig drept og der det blei brukt tortur. Flere ganger har også opposisjonelle blitt fengsla for svært lang
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tid (10 år eller mer) for så å bli rehabilitert som «fullstendig
uskyldige».
Jeg vil i det store og hele ikke legge skylda for sånt som dette på Mao. Tvert imot mener jeg Mao allment er et forbilde
for oss når det gjelder å utvikle demokratiet under sosialismen. Det er en rød tråd hos ham at han så langt som mulig
ønsket å bruke politisk kamp og tålmodig omdanning framfor
terror som metoden overfor revolusjonens fiender, og han
dreiv stadig propaganda for retten til kritikk og for å styrke
rettssikkerheten.
På den andre sida ville det være fullstendig feil å late som
om Maos Kina fungerte perfekt på disse viktige områdene.
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Kapittel 26

Kina etter Mao
Da Mao døde holdt Hua Guofeng statsroret. Like etter fulgte
slaget mot «firerbanden», og Hua konsoliderte ledelsen av
partiet. l 1977 blei Deng Xiaoping rehabilitert og fungerer
som Kinas leder sammen med Hua.

A . Mest er bra
Jeg mener dette Kina fortsatt er Maos Kina, det vil si: Fortsatt et sosialistisk land som i viktige hovedspørsmål holder
fast ved Maos riktige linjer.

Riktig utenrikspolitikk
Ei avgjørende sak er utenrikspolitikken, særskilt holdninga til
sosialimperialismen. Denne politikken er svært bra. Kina er
den sikreste støtta til frigjøringsbevegelser, folk og stater som
forsvarer seg mot sosialimperialismen. Samtidig fortsetter Kina å gi støtte til frigjøringsbevegelser som ikke kjemper mot
sosialimperialismen, ja som tilmed flørter med den. Kina forlanger ikke lydighet eller støtte. Kina ser på om det virkelig
blir ført kamp mot imperialismen og støtter det.

Bra oppgjør med «firerbanden»
I innenrikspolitikken var oppgjøret med «firerbanden» helt
nødvendig. Jeg trur at det som er gjort i løpet av det oppgjøret i hovedsak er riktig.
Nå blir det endelig tatt alvorlig å utvikle økonomien. Det er
å rette opp en svært alvorlig feil fra de siste ti åra Mao levde,
en kurs som kunne endt rett utfor stupet.
Åpningene mot Vesten er oppfølging av Maos arbeid i 70åra. Det er fornuftig utenrikspolitikk, men også nødvendig
innenrikspolitikk for å utvikle økonomien raskt. Kina trenger
å kjøpe, lære og kopiere svære biter av vestlig teknologi. Det
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må Kina gjøre, med mindre landet skal insistere på å gå hele
veien fra middelalderen og opp til vår tid på ny, og sjøl finne
opp datamaskina og mikroprosessoren.
Folk som har vært utsatt for terror og urettferdig fengsling
blir rehabilitert. Hundre blomster får mer rom i kunst og vitenskap, forfølgelser mot intellektuelle blir erstatta med ros
og oppmuntring for intellektuelt arbeid. Dette skaper et klima
der det blir mulig for massene å lære og for de intellektuelle å
skape.
Alt dette er mest bra. Det er saker som er nødvendige for å
mobilisere massene i Kina for sosialismen. Det er i det store
og hele forbedringer i forhold til Maos siste år.
De demokratiske rettighetene ser ut til å bli utvida. (Her
har jeg noen mulige forbehold.) I hvert fall er det starta en
debatt om sosiale problemer og økonomiske spørsmål som er
bra fordi den setter fingeren på mange problemer som fins i
virkeligheten. Mange glansbilder som ikke svarte til det virkelige Kina blir nå flådd vekk. Dette er svært viktig.
Alt dette gir grunn for forhåpninger for framtida.

B. Noen spørsmål om
innenrikspolitikken
Det betyr ikke at jeg ikke ser noe jeg lurer på, eller noe jeg
trur kan være gærent.

Avmytologisering av Mao
Det er i gang ei kampanje for å avmytologisere Mao. Mao er
ikke noen gud. Han hadde ikke alltid rett.
Det er vanskelig for meg å erklære meg uenig i eller ta avstand fra en sånn kampanje. På den ene sida er jeg jo sjøl ute
etter å avmytologisere bl. a. Mao. Åssen skal jeg da kunne
kritisere kineserne fordi de vil det samme?
På den andre sida er jeg sikker på at denne kampanjen i Kina får to sider, og at det er kamp om hva den skal bety.
På den ene sida er det faktisk sant at Mao gjorde feil. Alle
mennesker gjør det. Jeg tar opp noen saker der jeg mener
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Mao gjorde viktige feil.
I Kina (og ålreit, blant de norske kommunistene også) er
avmytologisering av Mao også nødvendig for å befri menneskenes tenkning. I de siste 15 åra (men vel også før) har Maokulten fått en kraftig religiøs glasur i Kina. Som jeg skal komme tilbake til i kap. VI, er dette helt naturlig og historisk
uunngåelig, men en gang må oppgjøret med det begynne.
På den andre sida vil ei sånn kampanje også kunne tjene
dem som ønsker å angripe Maos riktige standpunkter. Kinesiske artikler sier nå også at det fins en tendens som vil bruke
oppgjøret med dogmatismen til å gå mot Mao Zedongs tenkning. Dette kan neppe unngås. At kineserne sjøl sier fra om
det, skulle jo låte betryggende.

Liu Shaoqi, Peng Dehuai
Jeg har flere spørsmål når det gjelder vurdering av historia.
Var virkelig kulturrevolusjonen helt unødvendig? Kulturrevolusjonen retta seg mot kultur, undervisning og statsadministrasjon, og mot Liu Shaoqi og tilhengerne hans. Nå sies det
at det ikke var noen ting av stor betydning gærent med kultur, undervisning og statsadministrasjonen. Liu er de facto rehabilitert. Logisk sett er det å si at kulturrevolusjonen var helt
unødvendig.
La gå at den førte feil. Ja, for argumentasjonens skyld kan
vi tilmed stille det sånn: Den gjorde i hovedsak skade. (Om
det var sånn, det får historia dømme om.) Men hadde Mao
virkelig ingen gode, fornuftige grunner til å starte kulturrevolusjonen? Jeg trur som sagt at Mao hadde gode grunner.
Er det riktig å rehabilitere Peng og Liu? Dette er sjølsagt
KKPs sak. Samtidig har argumentasjonen til Mao mot Peng
og Liu blitt spredd over hele verden og diskutert langt utafor
kommunistenes rekker over hele verden. Jeg har tatt denne
argumentasjonen for god fisk. Argumentasjonen for å rehabilitere dem har jeg ikke hørt. Som utlending har jeg ikke noe
krav på det, det viktige er at kineserne har hørt den. Men som
sjølstendig tenkende marxist kan jeg heller ikke underslå at
jeg har ikke fått noe materiale som overbeviser meg om at alt
jeg før hørte var feil. Jeg føler meg ikke slavisk forplikta til å
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tru på argumenter jeg ikke en gang veit om . Jeg bevarer derfor min skepsis, samtidig som jeg innrømmer at jeg ikke kjenner alle fakta om disse sakene - ja nettopp derfor.

Overdrivelser i kritikken av «firerbanden»
I kritikken av «firerbanden» er det sjølsagt forskjellige tendenser, og jeg finner ikke alt som blir sagt som sjølinnlysende
godt og riktig. Det er bare naturlig. Det viktige er at hovedlinjene er bra og riktige. Det finner jeg også at de er. Her skal
jeg nevne noen underordna fenomener.
I propagandaen finner jeg tendenser til overslag som samsvarer med gamle synder. Delvis ei framstilling av situasjonen
etter 1976 og før 1966 som om alt var problemfritt og bra.
Heldigvis ser det ut som om det nå blir korrigert, ikke minst
er den kinesiske pressa nå blitt virkelig interessant når det
gjelder å gi opplysninger om en del økonomiske feil og problemer. Delvis ei framstilling av situasjonen under «firerbanden» som maler sakene alt for svarte. Jeg har lest en artikkel
der det sto at det var forbudt å sette opp andre teaterstykker
enn de åtte «mønsterstykkene». Det er sant at andre blei undertrykt, men jeg så sjøl støkker som ikke var «mønsterstykken>. Riktig kritikk blir overdrivi til den blir usann, i hvert
fall i noen tilfeller.

Klasseanalysen
Zhang Chunqiao blei kritisert fordi han ville lage en ny klasseanalyse av forholda i Kina. I kritikken sto det at Mao hadde
Jaga en klasseanalyse i 1928 og den var tilstrekkelig.
Nå ville sjølsagt Zhang Jage en revisjonistisk og ikke en
marxistisk klasseanalyse. Men som marxist er det min beskjedne mening at det finnes andre klasser i Kina under sosialismen i 1978 enn dem som fantes under halvføydale forhold i
1928.
Seinere kom partiledelsen ved kamerat Deng sjøl ut med en
ny klasseanalyse som endra det Mao før hadde sagt om klasseforholda under sosialismen. Dette skjer ved at intellektuelle
og kadre i administrasjonen blir erklært for å være en del av
proletariatet.
183

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

Jeg er enig i behovet for nye klasseanalyser. Jeg forstår også det politiske behovet for å plastre sårene til de terroriserte
intellektuelle. Men jeg er skeptisk til om denne nye klasseanalysen av de intellektuelle og kadrene er korrekt. Ikke fordi jeg
ser dem som fiender, men fordi jeg ikke forstår at de objektive skillene mellom dem og proletariatet faktisk er utviska. Og
klasser defineres etter objektive skiller, ikke etter subjektive.

Slutt på store klassekamper?
Videre erklærte sentralkomiteen høsten 1978 at tida for store
og voldsomme klassekamper med massedeltakelse er forbi.
Dette synet blir tillagt Mao.
Jeg oppfatter dette som et slags fromt ønske - et høyst
forståelig ønske om at den typen destruktive kamper som
splitta nasjonen under innflytelse av Lin Biao og «firerbanden» ikke skal komme igjen.
Men er det faktisk riktig? Jeg er mer pessimistisk. Mao sa
at under sosialismen er det ikke bare motsigelser men «fullt av
motsigelser». Stalin polemiserte mot Bucharin som hevda at
borgerskapets motstand mot sosialismen gradvis døde bort.
Nei, svarte Stalin, når borgerskapet føler at det står med ryggen mot veggen gjør det enda mer desperate opprør. Virkeligheten ser ut til å bekrefte disse utsagna.
Kina er kommet ut av en kulturrevolusjon der det i følge
kinesiske utsagn var tusener av dødsofre i indre kamper. Da
«firerbanden » blei knust, oppga kinesiske kilder at det var en
demonstrasjonsbølge der flere millioner mennesker deltok,
det må ha vært de største massedemonstrasjonene i menneskehetens historie. Så er store og voldsomme klassekamper
med massedeltakelse altså forbi? Jeg ønsker kineserne ro og
trygghet til å arbeide og håper sentralkomiteen vil lykkes i å
skape sånne forhold, men når det gjelder hvor kraftige motsigelsene faktisk fortsatt er, så har jeg mine egne oppfatninger.

Høyretendenser?
Jeg har nevnt at jeg ser libermannistiske tendenser i den viktige og nødvendige kinesiske diskusjonen om økonomi. Jeg har
ikke fulgt den så veldig nøye, men jeg skulle gjerne også se en
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skarpere markering mot de libermannistiske tendensene.
Når det gjelder demokratiet, ser jeg som sagt det som mest
positivt. På mange viktige områder virker det som om det blir
utvida. Når det gjelder studenter og skoleelever kan en få det
inntrykket at det blir innskrenka. Ei sak er å gjennopprette disiplin, og få slutt på terror mot lærere. Ei anna sak er om elevene har mulighet til å delta i styret av skoler og kritisere undervisning og lærere organisert og i demokratiske former.
Er det mulig at oppgjøret med «firerbanden» og rehabiliteringa av dens ofre også kan føre til avslappa årvåkenhet mot
byråkrati? Jeg ville ikke bli forbausa om det under dekke av
oppgjøret kan forekomme høyreavvik. Kan det tenkes at angivelige tilhengere av «firerbanden» nå kan bli utsatt for
urettferdige anklager? Jeg gjetter på det.
Alt dette sier jeg ikke for å skape skepsis til Kina. Jeg sier
det for å antyde et tverrsnitt av det virkelige Kina, der det går
framover, men der det også er problemer, nettopp fordi det er
levende liv.

C. Kina og utlandet, 1979
I utenrikspolitikken finner jeg mest bra. Jeg er glad for utvidelsene av forholdet til Vesten. Vi norske kommunister har
både utenrikspolitiske og innenrikspolitiske grunner til å gratulere oss sjøl med det (enkelt sagt: Det hjelper oss).

Historisk ironi: kulturkollisjon
mellom vestlige og kinesiske kommunister
Samtidig fører denne normaliseringa til en del merksnodige
effekter.
Mange steder i Kina opplevde vestlige kommunister i
1978-79 ei overdrivi og nærmest nesegrus beundring for alt
vestlig. Partiet sentralt prøvde tydeligvis å bremse på. Det blei
sagt at Kina i hovedsak må hjelpe seg sjøl, og at Kina må bruke det vestlige etter sitt eget hue. Begge deler sjølsagt helt riktig.
Nå har vestlige kommunister i tjue år valfarta til Kina for å
finne verdier som de ikke fant i de vestlige kapitalistiske sam185
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funna. Kollektiver av arbeidere som tenkte på og tok seg av
enkeltpersoner med trøbbel. Helsesystemet - trygdekassene
på landsbygda i Kina er dårligere enn i Norge, men i byene er
de bedre, og hele helsesystemet har ei politisk mye bedre holdning til arbeidsfolk. Den sosiale tryggheten: ikke narkotika
som dreper ungene dine, ikke arbeidsløshet og stress, ikke kriminalitet.
De vestlige kommunistene har fortalt kineserne hvor mye
bedre alt dette er enn det vi har hjemme, og de har reist hjem
med stjerner i øya og fortalt om hvor bra det er i Kina.
Nå i de siste par åra har de vestlige kommunistene plutselig
begynt å møte kinesere som forteller om det tunge slitet og de
primitive forholda i Kina, og som forteller om de flotte maskinene de drømmer om fra Vesten. Kineseren har vært i England og sett traktorer og mjælkemaskiner i jordbruket, han
spør om du har TV hjemme og forteller gledesstrålende om ei
framtid der Kina skal bli like bra. Bryter vesterlendingen inn
og snakker om sosiale systemer, sier kineseren at riktignok
fins det kriminalitet her også, kanskje nevner han tilmed at i
noen storbyer er det en del ungdom uten arbeid .
Det skjer en kulturkollisjon. Den vestlige kommunisten rister kanskje indignert på hue over kineserens beundring for det
vestlige samfunnet han kjemper mot. Kineseren reagerer på
utlendingens naivitet overfor Kina og lurer på hvorfor han ikke skjønner at det er bedre å kjøre jord på lastebil og grave
med bulldozer enn å bære i åk på skuldra og slite med spade.
Åssen ser jeg på dette? Som et overgangsfenomen. Begge
har rett. Etter ei tid vil begge få et riktigere syn både på Kina
og Vesten.

Hvilke land er sosialistiske?
Et annet spørsmål: anerkjennelsen av Jugoslavia som et sosialistisk land og Jugoslavias Kommunistiske Forbund som et
kommunistisk parti.
Kina anerkjente Romania og Vietnam som sosialistiske stater og hadde partiforbindelser med partiene der. Det var lenge
etter at sosialismen etter mitt ringe skjønn hadde slokna. Jeg
mener det var ei riktig og nødvendig taktisk linje: det ville
vært tåpelig og venstreavvikersk å bryte partiforbindelsen og
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presse disse statene og partiene nærmere Sovjet. Det var også
Maos linje.
Anerkjennelsen av det «sosialistiske» Jugoslavia og partiforbindelsene med JKF kan ses som ei videreutvikling av denne linja. Jeg kan ikke påstå at Mao ville gjort noe anna om
han hadde levd lenge nok.
Bedringa av forbindelsene med Jugoslavia ser jeg som gledelig og nødvendig. Vi har nytte av den, vi også, her oppe på
flanken.
Men kinesiske presseartikler som forteller om det sosialistiske systemet som fungerer så bra i Jugoslavia - vel, det som
står der er langt fra faktisk riktig. Det veit norske kommunister og arbeidere godt, fordi vi i Norge har mange forbindelser
med Jugoslavia og materialet er helt overveldende. Om vi
hadde villet si noe anna, så hadde vi bare gjort oss sjøl til latter.
For oss er det sjølsagt litt komplisert at det Kina sier er
sosialistiske land reint faktisk slett ikke behøver å være sosialistiske land. Nå er det bare sunt for oss at vi venner oss av
med å få sannheten ferdigtygd på boks, og lærer oss at vi alltid sjøl må søke den fra fakta.
Det viktigste med forholda til land Kina kaller sosialistiske,
er sjølsagt åssen Kina i praksis ordner disse forholda og ikke
hva som står i pressa. Der viser fakta at Kinas nye ledere gjør
som Mao: de intervenerer ikke, og de søker ikke hegemoni.
Kinas behandling siden 1976 av land som Vietnam, Kampuchea, Albania og Korea er så langt jeg kan se helt riktig i store
trekk, ja forbilledlig.

Bedre takter i Kinas presse
Forøvrig mener jeg den kinesiske presseomtalen av utlandet
har hatt store svakheter, og det går langt tilbake til Maos tid.
Det gjelder tendensen til å la være å fortelle om negative ting
som skjer i land Kina har gode forbindelser med. Dette henger vel sammen med Kinas utmerka linje med å ikke blande
seg inn i andres saker. Problemet er bare at disse sakene skjer
virkelig, og av og til får de sånne dimensjoner at land skifter
sider internasjonalt. Det bryter ut borgerkrig eller regjeringer
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velter. For kinesiske lesere må sånt virke merkelig og uforklarlig, dersom de da ikke går til utenlandske nyhetsorganer
for å finne ut bakgrunnen. Og i utlandet gir det billige poeng
til Kinas kritikere .
Nå skjer det store bedringer her akkurat i disse månedene.
F. eks . var Kinas omtale av den indre utviklinga i Iran i det
store og hele vært nøktern og informativ, med alle viktige
hendinger saklig registrert. Det samme f.eks . med de indre
kampene i Nepal, et annet land Kina har gode forbindelser
med. Ei utvikling skjer. Pressa nå er bedre enn den var under
Mao.

D. Vi må ikke kreve noen
ny Mao
Jeg ser på de nye lederne i Peking som fulgte etter Mao. Jeg
ser ei samling revolusjonære marxister med lang erfaring som
jobber hardt for å løse Kinas problemer, og som tar ei riktig
holdning til hovedspørsmåla i verden.
Jeg prøver å være nøktern. Jeg trekker fram også det jeg
ikke nødvendigvis er enig i. Hva blir hovedkonklusjonen? I
store trekk: Jeg trur at det er grunnlag for tillit.
Hva slags tillit? Blind tillit? Nei. Ikke blind tillit, men saklig, bevisst tillit, så lenge ord og handlinger i det store og hele
faktisk gir grunnlag for det.
Men hadde vi ikke blind tillit til Mao? Jo, mange hadde
det. Men det var ikke de nye kinesiske ledernes feil. Det er aldri riktig å ha blind tillit.
Forøvrig var det saklig grunnlag for å ha svært stor tillit til
Mao. Mao hadde stått mange prøver. Han hadde leda verdenshistorias største revolusjon i et halvt århundre. En gammal og erfaren snekker som har satt opp mange solide hus,
han stoler du på. Du stoler på dømmekrafta hans når han sier
noe, og du stoler på at når han starter noe nytt, så gjør han en
skikkelig jobb. Når det gjaldt Mao så var han en sånn gammal erfaren revolusjons-«snekker», en «snekker» uten sidestykke i vår tid. Og han ga signalet for oppgjøret med revisjo188
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nismen. På grunnlag av det begynte våre små revolusjonære
spirer i Vesten å skyte ut av asken som russera hadde lagt etter seg. Mao var i noen tiår faktisk verdensproletariatets leder. Ikke fordi noen kongress (eller Kinas regjering) hadde utropt ham til det. Men fordi de enorme resultatene han kunne
vise til, også ga ham en enorm internasjonal tillit.
Er Hua (eller Deng, eller en annen av de kinesiske lederne)
«en ny Mao»?
For Kina var Mao partiledelsen. Nå har Kina nye partiledere. I den betydninga, ja. Mao var ingen gud. Han var et menneske som leda Kinas parti og regjering. I den betydninga er
de nye ledera «nye Mao-en> så lenge de holder fast på sosialismen.
Men i internasjonal betydning? Jeg mener nei. Og det skal
de heller ikke kritiseres for. Ingen av dem har vært hovedlederen for verdens største revolusjon i 50 år. Ingen av dem ga
startskuddet mot Krustsjov. Det er ikke det samme som å si at
de er dårlige marxister. Det betyr bare at vi ikke skal begynne
å proklamere lettvint at en av dem er verdensrevolusjonens leder. I en verdensbevegelse av likeverdige og uavhengige partier og land blir det ikke utropt internasjonale ledere. De trer
fram av seg sjøl, i kraft av naturlig autoritet, som verdensbevegelsen anerkjenner frivillig.
Marx var en sånn leder, ikke i kraft av noen proklamasjon,
men i kraft av sitt arbeid. Engels fungerte også som det, bl. a.
fordi han blei ansett som Marx' medarbeider og politiske arving.
Etter Engels sier vi: Lenin. Men så det sånn ut i 1895, da
Engels daua? Da kjente ingen Lenin. Lenin blei anerkjent
som verdensproletariatets leder først etter 1917, og det var i
kraft av arbeidet sitt.
Skulle noen sagt hvem som var Marx' viktigste arving etter
at Engels daua, hadde svaret trolig blitt Kautsky. Og det var
faktisk en Kautsky som hadde mange bra egenskaper, og som
ennå ikke hadde blitt revisjonist.
Etter Lenin - Stalin. Stalin hadde også svær internasjonal
betydning og gjorde mye bra. Men et problem er at han også
blei utropt til å ta over p&vens tiara etter Lenin. På Stalins tid
utvikla det sovjetiske partiet det synet at det var naturlig at
den som satt på Sovjets trone også satt på den kommunistiske
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verdensbevegelsens pavetrone. (Den religiøse terminologien er
ikke tilfeldig. Se avsnitt VI.)
Mao hadde en naturlig autoritet som var større enn Stalins.
Samtidig trur jeg at noen av vi kommunister i Vesten også så
ham som Stalins etterfølger i ei ubrutt rekke av kommunistiske verdenspaver. Det var et gærent syn. Det bygde på en ide
om en sentralistisk verdensbevegelse som ikke var riktig og
som kineserne har gått i spissen for å jobbe oss ut av . Og bra
er det!
Jeg ser det derfor som helt gærent å kreve at de nye kinesiske partilederne skal være internasjonale marxistiske lederskikkelser av samme dimensjon som Mao. Det er et uttrykk
for en sj ukelig, idealistisk tendens fra den gamle kommunistiske bevegelsen og helt urettferdig overfor Kinas nye ledere.
Hvis vi vil vite hva det fører til, så skal vi se på de små hysteriske gjengene som nå slutter opp om den albanske linja. De
proklamerer Enver Hoxha (!) som etterfølger av Marx og Lenin! Sånt gjør den desperate idealisten som ikke kan leve uten
å leite etter en ny Dalai Lama. Finner han ikke noen levende
gud, så teljer han seg straks en ny gud av bein eller tre som
han kneler for og smører fett og sukker på.
La oss ta ei materialistisk holdning til spørsmålet om ledere
i den internasjonale marxistiske bevegelsen. Historia vil løse
det spørsmålet.
De kinesiske marxistene er våre erfarne eldre kamerater.
Hva slags holdning tar vi til dem? De kan mer enn oss. Vi lærer av dem . Vi har ikke gjort så mye, så vi har mye å lære.
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Kapittel 27

Demokratisk Kampuchea
Det yngste sosialistiske landet
Til slutt en ny ting under himmelen: Kampuchea, der revolusjonen seira så seint som i 1975. Kampuchea er historisk viktig fordi det er det første sosialistiske landet som har blitt til
etter Krustsjov. Alle andre sosialistiske stater blei til i bølgen
av revolusjoner etter 2. verdenskrig . De fantes før bruddet
mellom marxist-leninister og revisjonister. Kampuchea er det
eneste landet som er blitt sosialistisk siden .
Kampuchea er lite, svært underutvikla, lutfattig. Siden januar 1979 er landet okkupert av Vietnam . Regjeringa gjemmer seg i fjellene . Hæren er brutt opp i mindre enheter som
fører gerilja. Hundretusener av mennesker er på flukt.
Kampuchea fikk bare 3 lh år i fred til å vise i praksis hva
slags sosialisme kommunistene ønska å bygge der. Ei svært
kort historie altså.
Resultatene er merkelige. Noe nytt, som ingen har sett før.
Åssen skal vi stille oss til det? Kampuchea betyr nye og vanskelige spørsmål for marxistene.
For de fleste i Norge er det merkelige som har skjedd,
skjult bak et skrekkbilde av Kampuchea som likhaugenes
land. Jeg må derfor begynne med å ta for meg den veldige
hetskampanjen som starta i Vesten etter at revolusjonen seira
i 1975, og som fortsetter med noe forminska styrke helt til i
dag.

Hetsen mot dem som reiser seg
Jeg er ikke «rystet» over påstandene om «Pol Pot-regimets
mord på sitt eget folk». Ikke fordi jeg trur Kampuchea under
sosialismen var et himmelrik på jorda. Mange blei sikkert
drept, noen sikkert også urettmessig drept. Men jeg nekter å
gå med på premissene for denne reaksjonære propagandakampanjen. Jeg er sikker på at den overdriver og juger. Sånn
191

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

gjør den svart til hvitt, gjør frigjøring og framskritt til «et
uhyggelig terrorregime». Den bygger på jug som skal tjene
imperialistiske klasseinteresser: først USAs, i dag Sovjets.
Etter alle seierrike sosialistiske revolusjoner har det fulgt en
bølge av internasjonal hetspropaganda. Lenin var en blodhund som vandra over lik. Maos mål var å sulte i hjel kineserne, seinere var det å kastrere alle tibetanere. (Begge disse eksemplene er virkelige og henta fra norske aviser.) At hets
kommer etter sosialistisk revolusjon, er så naturlig og sikkert
som at etter sommer kommer høst. Den som blir forbausa
over det, er bare den som ikke sjøl har studert historia.
Og i tillegg har det sikkert også vært både terror og overgrep i Demokratisk Kampuchea etter seieren i 1975. Terror
fordi det har vært et svært rettsoppgjør mot quislinger som
samarbeidde med amerikanerne. Mange av dem var drapsmenn og torturister. Og fordi Demokratisk Kampuchea har
kjempa en desperat forsvarskamp mot truselen fra Vietnam,
samtidig som Vietnam har hatt en femtekolonne i staten og
partiet. Overgrep fordi fattigbønder har reist seg mot godseiere, fordi uerfarne unge kadre plutselig skulle ta ansvaret for
millioner av mennesker som var evakuert fra byene, fordi landet var herja av krigsskader, malaria og hungersnød, og fordi
sånt som dette måtte føre til at det blei voldsomme indre kamper.
Kampucheanerne slåss for å overleve som folk. l krigen
mot Vietnam står det om livet til millioner av mennesker, og
det gjelder om Kampuchea fortsatt skal finnes som et land der
khmer-folket er i flertall. Et vesten som ikke løfter en finger
for å redde khmerene fra folkemord har ingen rett til å protestere indignert fra djupe lenestoler foran TY-en når khmerene
forsvarer seg med de fattige midlene de har - og bl.a. griper
til terror mot femtekolonnen.
Vilkårlige overgrep skjer i store og voldsomme revolusjoner. Særskilt der folket har vært så brutalt undertrykt, så fattig og uvitende som i Kampuchea. Sjølsagt skulle vi ønske at
det ikke skjedde vilkårlige overgrep. Men det sjøltilfredse,
borgerlige Vesten som dømmer, «glemmer» å stille spørsmålet
om hvem det var som plyndra de kampucheanske bøndene til
skinnet og drukna opprørene deres i blod. De «glemmer»
hvem som i fem år bomba dette lille landet som intet annet

192

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

land i verdenshistoria. De «glemmer» hvorfor majoriteten av
khmer-fattigbønder var analfabeter og uvitende om mange
ting i den store verden, bl. a. om de prisverdige kampanjene
for menneskerettigheter i det opplyste Vesten.
Det er imperialister fra Vesten som har skapt det Kampuchea der unge kadre bare kjente sin families elendige historie
og fem års blodig krig etterpå. Når den vestlige borgerpressa
skriker indignert opp om overgrep, stinker det av hykleri.
Jeg veier både den nødvendige terroren og de feilaktige
overgrepa mot resultatene. Jeg ser et Kampuchea der folket
høsten 1978 gjennom fornuftig organisering av arbeidet hadde
skaffa seg nok å spise, der alle hadde klær på kroppen, der alle etterhvert skulle få nye hus og der et flertall av barn og
voksne for første gang lærte å lese. Jeg veier terror og overgrep mot den tidligere terroren som ramma fattigbøndene
hver dag, men som revolusjonen gjorde slutt på. Jeg sammenlikner khmer-bondens liv uten noen godseier på skuldrene
med livet til bonden i Burma, Thailand og det delte Bengalen.
For ikke å snakke om den utsulta og terroriserte bonden i det
fascistiske Vietnam. Det Vietnam som i følge Vesten har valgt
et mer «humant» system enn Kampuchea - forstå det den
som kan.
Den imperialistiske verden raser over «skrekkregimet» til
Pol Pot. Skrekkregimet Calcutta, som er ekstremt, men typisk for den 3. verden, og som omfatter flere mennesker enn i
Kampuchea bare i den ene indiske byen, er også godt kjent i
vest. Men Vesten bryr seg ikke stort om ungene som dør på
gatene i Calcutta. Imperialistene skriker opp om terror og
overgrep som skjer i revolusjoner der fattigbønder blir frie og
får nok mat. Den daglige terroren som skjer i hele den 3. verden der alt blir ved det gamle, fører ikke til de store overskriftene.
Vietnam, som trenger internasjonale forklaringer på overfallet på Kampuchea, sier at Pol Pot var kineser. Han hadde
som mål å utrydde alle khmerer og gifte bort unge, vakre
khmer-piker med kinesiske innvandrere. Vietnameserne sier at
Pol Pot-regimet drepte over halvparten av landets befolkning.
Sjøl denne propagandaen finner gjenlyd i borgerlige massemedia i Vesten. Når faen er sulten spiser han fluer.
I mellomtida slåss khmer-folket som rasende mot en hær på
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150 000 velutrusta vietnamesere med russiske og kubanske
rådgivere og siste nytt i amerikansk og sovjetisk våpenutstyr.
Hvorfor i all verden gjør de det? Kanskje fordi de ikke har
lest norske aviser?

Kampucheas helt nye vei
Utfordringa til marxistene er Kampucheas merkelige innenrikspolitikk.
Kampuchea har gjort nesten alt stikk motsatt av sånn det
skulle være «etter boka», det vil si etter våre tradisjonelle
marxistiske oppfatninger av åssen sosialismen bygges i et fattig og underutvikla land.
I Sovjet og Kina tillot den sosialistiske regjeringa en god del
privatkapitalistisk bisniss i mange år etter revolusjonen. Sånn
bisniss blei gjort til sosialistisk statseiendom først etter lange
forberedelser. Jorda til de store godseiera blei også først delt
ut til bønda og drivi individuelt. Overgangen til sosialistisk
gruppeeiendom skjedde gjennom politiske massebevegelser
som blei starta mange år etter at revolusjonen tok statsmakta.
I Sovjet og Kina gikk det altså mange år fra kommunistene
tok regjeringsmakta før økonomien i hovedsak blei forvandla
til sosialistisk økonomi. I mellomtida spilte individuell drift,
småkapitalistisk produksjon og småhandel ei svær rolle.
Ikke i Kampuchea. Der blei sånt avskaffa i de frigjorte områdene før 1975. Overgangen til sosialistisk eiendom og produksjon i hele landet skjedde straks etter revolusjonen 17.
april 1975!
Jordbruket i de frigjorte områdene blei kollektivisert fra
1973. Fra da av levde og produserte bøndene i grupper.
Da frigjøringshæren hadde erobra byene, avskaffa regjeringa pengene i hele landet! Under sånne forhold blir det mildest
talt vanskelig å drive småkapitalisme!
Marxistene har før sagt at å avskaffe pengene og handelen
er noe sosialismen først kan gjøre etter at den har utvikla seg i
svært lang tid. Hva er det kampucheanerne gjør? Handler de i
strid med tyngdekrafta? Eller er det læreboka som ikke stemmer?
Det er vanskeligere å kommentere sånne helt nye ting enn f.
eks. utviklinga i Albania. Vi har mye mindre opplysninger. Vi
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fikk heller ikke sjansen til å se åssen dette systemet virka over
lengre tid.
Jeg har mine oppfatninger, men siden de bygger på et så
begrensa materiale er sjansen for at de er feil desto større. Det
kan godt hende at fakta om ti år viser at jeg dumma meg ut.
Nå er ikke det viktigste i verden å ikke dumme seg ut, og denne boka er skrivi for debatten i Norge nå og ikke for evigheten. Har jeg vettet i behold om ti år kan jeg forhåpentligvis
skrive hva jeg mener da også.
Ei begrensing jeg pålegger meg sjøl er at Kampuchea er i
krig. Så lenge khmer-folket slåss for livet setter jeg støtten til
det først og venter med en del mulig kritikk til seieren er vinni.
Når det er sagt ... Vel, har Kampuchea gått for fort fram?
Jeg prøver å dømme ut fra kjente fakta. Et faktum er at de
vant over USA. Og det uten utenlandsk hjelp av en sånn størrelse som Vietnam hadde. De holder ut mot Vietnam også.
Kampuchea klarte å fø befolkninga si godt ved egne midler
før den vietnamesiske åsgårdsreia kom. Det er ikke mange andre land i den 3. verden som klarer det. Mange land som har
kalt seg sosialistiske har heller ikke klart det så bra.
Dyktige til å føre revolusjonær krig og forsvare landets
sjølverdighet. Dyktige til å produsere mat. Hvor mange andre
kan si det samme?
Kampuchea gjør dette med egne krefter. Etter å ha sett utviklinga av den albanske og vietnamesiske «pappa betaler»økonomien oppfatter jeg denne kampucheanske holdinga som
noe kjærkomment riktig og sunt.
Kan disse viktige resultatene bygge på en gæren innenrikspolitikk?
I tidsskriftet «Røde Fane» for 1978 og 79 går det en diskusjon om disse sakene. Jeg ser ingen vits i å gjenta mange argumenter derfra. Men jeg hører til blant dem som mener at lederne i Kampucheas Kommunistiske Parti har gått nye og
dristige veier, ikke fordi de er venstreavvikerske galninger
men fordi de virkelig har studert forholda i Kampuchea og utvikla former_som passer der.
Disse formene står ikke i våre marxistiske lærebøker. Men
våre marxistiske lærebøker er heller ikke skrivi ut fra land
som er så fattige , så underutvikla og så prega av særlige loka195
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le forhold som Kampuchea (kanaløkonomi, overdådig tropisk
fruktbarhet). Det som står i våre lærebøker om land av typen
Russland før 1917, Kina før 1940, er nok riktig og vil i framtida bli brukt i sånne land. Men tenkninga vår har vært for
stivbeint når vi trudde at land som Kampuchea glatt ville passe inn i skjemaet.
På tross av den vanvittige propagandaen fra Vietnam er Pol
Pot og kameratene hans ikke kinesere. For det første er ikke
Kampuchea Kina. For det andre er Pol Pot og de andre slett
ikke enige med kineserne på alle punkter. At partilederne i
Kampuchea ikke er kinesere ser jeg som bra. Det ville være
noe grunnleggende sjukt et sted dersom de oppførte seg som
kinesere.
De kampucheanske kommunistene er sjølstendige, utformer
sin egen politikk og skaper dristig sine egne, nye løsninger.
Historia får vise hva som er riktig og hva som er gærent. Men
jeg oppfatter sjølve metoden i dette som noe grunnleggende
riktig og marxistisk.
De kommunistiske lederne begynte med å analysere sitt eget
land, ikke med å kopiere modeller. l strid med hva vietnameserne og andre sa til dem, dro de til fjerne jungler og mobiliserte fattigfolket på landsbygda tålmodig, over mange år. Da
revolusjonen erobra byene, satsa de alt på noen felter som de
så som mest livsviktige. Ris til alle var viktigere enn postvesen. Å kunne forsvare landet mot angrepet som brygga opp,
var viktigere enn å skynde seg å bygge strålende byer med moderne storindustri. Statsapparatet blei skjært ned til under det
som ellers blir rekna som et minimum nesten overalt, for at
bøndene ikke skulle få for store byrder å bære og for at landet ikke skulle kunne erobres i krig. Da krigen kom tilbake,
forsvant lederne fra regjeringskontorene og ut i jungelen
igjen.
Dette står for meg som en annen slags kommunistisk ledelse
enn den partiene i Øst-Europa hadde etter krigen. Jeg er sikker på at i Norge blir det ikke snakk om å kopiere den kampucheanske modellen (med mulige unntak for deler av doktrina for militært forsvar). Men jeg trur at norske kommunister
har noe å lære av den kampucheanske sjølstendigheten og viljen til å analysere sine egne problemer sjølstendig.
Det betyr ikke at alle analyser behøver å være riktige. Jeg
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finner mange saker jeg stiller spørsmålstekn ved. Noen av de
offisielle kampucheanske uttalelsene virker rosenrøde og likhetsmakerske på meg. Den økonomiske politikken virker ved
første blikk praktisk og nøktern nok. Men noe av propagandaen, som den tidligere refererte uttalelsen om at det kampucheanske samfunnet er «helt reint», smaker av filosofisk idealisme. Jeg mener også at den kampucheanske regjeringa lot
utenrikspolitikken ligge for lenge og førte en sjølvalgt isolasjonspolitikk. Dette ga unødvendig store muligheter for den
amerikanske hetspropagandaen, som Sovjet og Vietnam nå
høster fruktene av. Reportere og anti-imperialister burde ha
kommet inn før, og Sørøst-Asia og Europa skulle ha vært
kontakta før. Hvorfor skjedde ikke det? Kanskje på grunn av
indre fraksjonskamper med vietnamesiske agenter. Eller kanskje fordi ledelsen undervurderte betydninga av omverdenen.
Jeg veit ikke, jeg spekulerer.
Kampuchea viser at verdensrevolusjonen vil fortsette å gi
marxistene store overraskelser og sjokkere dem hver gang de
synker ned i dogmatisk sjøltilfredshet og trur de veit alt. Alle
problemer er ikke løst. Den ferdige forma som sosialismen tar
i alle land og under alle forhold er ikke utvikla. (Og dessuten
blir sosialismen aldri noen ferdig form.) Det er for alltid forbi
med den naive tida da det bare var å «opprette sovjetene».
Dette er ikke noen dårlig lærdom å ta i skreppa når vi går
ut i den norske virkeligheten, for å kjempe for en høyst særegen og norsk sosialistisk revolusjon her.

*••
Her slutter jeg i året 1979, men her slutter ikke historia. Den
marxistiske tradisjonen lever, og den fortsetter å utvikle seg.
Det er ei avspeiling av at revolusjonene i verden fortsetter å
utvikle seg. Vi kommer til å lære stadig nye ting. Det kommer
også til å kaste nytt lys bakover og endre en del oppfatninger
vi har nå av det som skjedde før.
Skjønner vi det på forhånd, så kommer vi til å lære fortere
og mer smertefritt.
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