Tron Øgrim:
Marxismen – vitenskap eller
åpenbaringsreligion?

Kapittel 40

Problemer av første,
andre og tienderangs
betydning
l

Nå skal jeg gjenta noe av det jeg har sagt i flere avsnitt foran
på en litt annen måte, bl.a . fordi det har betydning for det synet på partiet som jeg snart skal legge fram.
Det er gærent å oppfatte alle problemer innafor marxismen
som like viktige. Noen problemer er svært viktige, andre er
ikke noe særlig viktige. Noen problemer er av første rang, andre av tiende rang.
For å konkretisere:
Om marxismens politiske økonomi er riktig, er et spørsmål
av første rangs betydning . Gjelder merverditeorien? Kan kapitalismen bli krisefri? Kan kapitalismen forvandle seg til ei
høyere samfunnsform uten revolusjonære omveltninger? Hvis
ikke marxismen er riktig i disse spørsmåla, så er fundamentet
for marxismen uholdbart, og proletariatet må lage seg en n y
teori .
Hadde Engels rett i si fram stilling av matriarkatets historiske betydning? Det er et problem av femte eller tiende rang .
Det er hverken uviktig eller uinteressant. Men marxismen er
like gyldig i hovedtrekk, enten Engels hadde rett i dette spørsmålet eller ikke.
Det fin s også politiske problemer som er førsterangs og
tienderangs. Det henger sammen med at marxismen er en vitenskap for å forvandle verden, ikke bare for å betrakte den
passivt.
For eksempel :
Sosialimperialismen blander seg inn over hele jorda. Angola, Kampuchea, Eritrea, Afganistan. Hvilken holdning tar vi
til det? Støtter det eller går mot det? Bryr vi o ss mye om dette, eller er det ikke så viktig? Løser vi det gærent går den
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marxistiske arbeiderbevegelsen sikkert til helvete . Et førsterangs spørsmål.
På den andre sida: Handla kommunistpartiet i Tyskland
riktig i Bayern i 1932? Dette er også interessant og vi kan lære
av det. Men det er slett ikke nødvendig å ha ei løsning på det
for å gjøre en god jobb i dag. Vi kan klare oss bra sjøl om vi
har et feilaktig syn på det eller ikke en gang veit hvor Bayern
ligger. Det vil si: Det gjelder oss, i Norge. For kommunistene
i Tyskland (Bayern) er dette sjølsagt ei mye viktigere sak.
Jeg tar opp dette fordi både kommunistene og fiendene deres ofte diskuterer som om alle saker var like viktige. Og som
om feil eller riktig i alle saker, små og store, samfunnsmessige
lover og historiske detaljer, er like avgjørende for om marxismen er holdbar eller ikke.
Anti-marxistisk kritikk av denne typen : «l parlamentet i
Strombolia i 1928 sa den kommunistiske representanten Kagovkinn dette. Men under den spanske borgerkrig uttalte
KOMINTERNs representant det stikk motsatte. Og åssen vil
Norges Kommunistiske Studentforbund på universitetet i Bergen forklare det?» Som om riktig eller gærent svar på det avgjør om kommunistisk politikk er riktig eller gæren. Og de
kommunistiske studentene godtar premissene og løper av gårde for å prøve å «stå til eksamen».
La oss stille det på spissen.
Hva om historieforskninga fant dokumenter som viste at
Lenin var hemmelig buddhist som gikk inn i bolsjevikpartiet
fordi han av mystiske grunner trudde han raskere kunne nå
nirvana.
Er det relevant for å avgjøre om merverditeorien gjelder eller ikke? Om Lenins imperialismeteori gjelder eller ikke? Om
Lenins partiteori fungerer bra i praksis eller ikke?
Ei vitenskapelig holdning betyr å konsentrere seg om de
store og avgjørende politiske spørsmåla. Om de grunnleggende teoretiske pro_blemene og de viktige analysene av dagens situasjon. Får vi tid, er det i neste omgang bra om vi kan løse
noen andre- og tredjerangs problemer. Tienderangs problemer
får vi forlyste oss med på fritida hvis vi vil. Rekreasjon kan
være bra. Men vi har ikke ubegrensa med tid og krefter.
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Vekk med « 1500 buddhaer»
Jeg har lest at buddhismen i begynnelsen var en enkel filosofi
med noen enkle prinsipper. Men ettersom den vandra gjennom landa og historia, fikk den med seg mer og mer bagasje.
Den mest reaksjonære føydale formen for buddhismen, lamaismen i Tibet , er utforma som et enormt komplisert system
av ritualer, påbud og forbud, og med tusenvis av buddhaer
som alle skal ha sine bønner og ofre.
Det fins en tilsvarende tendens innafor den marxistiske bevegelsen.
Nå er ikke problemet så enkelt. For buddhismen er ikke en
vitenskap som samler opp vitenskapelig bearbeidde erfaringer. Det er derimot marxismen. Derfor skal den marxistiske
teorien vokse ettersom den utvikler seg. Svara skal bli flere,
teoriene mer detaljert.
Marxismen behandler vanskelige problemer. Politisk økonomi er veldig komplisert fordi de økonomiske bevegelsene er
innfløkte i virkeligheten. Ingenting i verden kan gjøre politisk
økonomi til en enkel og grei liten teori som du lærer på noen
timer.
Marxismen er, og må være, et digert studium som tar mange år. Å kreve at marxismen skal bli enkel er å kreve at verden
skal bli enkel. Det har vi ikke makt til å gjennomføre . Den
som vil ha en enkel verden får finne seg en annen verden .
Men innafor marxismen har vi fått med oss en masse bønner, ritualer og påbud som ikke er nødvendige deler av denne
omfattende og kompliserte teorien. Jeg har gitt nok eksempler
i denne boka, så jeg skal ikke gjenta noen. La det bare være
nevnt at jeg syns KOMINTERN-kulten og Alt Lenin Sa Var
Rett-ritualet er to utbredte sjuker, både i Norge og i bevegelsen internasjonalt.
Vi har ikke smør nok til å brenne lys foran 1500-buddhaer.
Vi har nok virkelig nødvendig arbeid med å studere marxismen og virkeligheten uten alt dette.
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Kapittel 41

En vitenskap kan ikke
godta tabuer
En religion unngår vanskelige spørsmål ved å forby dem. På
den måten unngår religionen å avsløre forskjeller mellom virkelighet en og religionens bilde av virkeligheten.
En vitenskap derimot er nettopp ute etter å avsløre sånne
forskjeller. Det er ved å stadig stille og løse motsigelsen mellom avspeiling og virkelighet at vitenskapene går fram.
Marxismen kan ikke være en vitenskap dersom den skal
gjøre det umulig å kritisere marxismen.
Marxismen må kritisere seg sjøl og drøfte kritikk som ikkemarxister reiser mot den. Noen saker i marxismen vil b li avslørt
som feil. Det er bra. Det styrker marxismen . Andre saker vi l vise seg riktig nettopp ved at det blir stilt spørsmål ved dem.
Var alt Mao sa riktig?
l den norske utgava av «den lille røde » fra Peking står det
et sitat der Mao hevder at alle tank er har klassekarakter. Er
dette utsagnet riktig? En matematisk fo rmel er uten tvil en
tanke, den lille multiplikasjon stabellen er en tanke. Har den
klasseka rakter? Jeg mener dette utsagnet er feil.
Men Mao har ikke sagt det, heller . Leser vi andre oversettelser av dette sitate t (som stammer fra a rtikkelen Om praksis)
ser vi at Mao sier at alle tankeretninger har klassekarakter.
Dette er noe a nnet. Jeg mener det er riktig.
Hvorfor var det ingen kommunister som reagerte på den
gærne oversettelsen i « Den lille røde»? Var gru nnen at leserne
automatisk rekna med at det Mao sa var riktig, så nn at de ikke brukte sin egen forstand til å prøve om det som sto faktisk
kunne stemme?
Ei vitenskapelig holdning betyr å ta opp og undersøke alle
problemer som er store og viktige i virkeligheten .
F. eks. er spørsmåla om utviklinga av det sosialistiske Kin a
store og viktige i virkeligheten. Spørsmåla om løsninga av
motsigelsen mellom demokrati og diktatur under sosialismen
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er stort og viktig i virkeligheten. Spørsmåla om allianser og
militærdoktrine ved et sovjetisk angrep er store i virkeligheten.
Om noen av disse problemene er vanskelige eller ømtålige,
så fritar ikke det oss for å undersøke dem . Vi får heller si
åpent fra om det. Ei vitenskapelig holdning tillater ikke noe
system av tabu-områder.
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Kapittel 42

Røttene til den religiøse
tendensen i marxismen
I noen diskusjoner har jeg opplevd å bli misforstått når jeg
snakker om religiøs marxisme.
Kamerater har spurt meg om jeg mener dette i overført betydning eller som en parallell, et bilde for å dramatisere feil.
I så fall skulle begrepet «religiøs marxisme» altså være
ment som en retorisk effekt, for å fange leserens oppmerksomhet og sette problemet på spissen.
Svaret er nei. Dette er ikke ment som et bilde. Jeg mener at
de feila jeg kritiserer, virkelig gjør marxismen til en religion.
Det er mulig at min bruk av dette begrepet kan føles krenkende av noen kristne. I så fall beklager jeg at det er nødvendig. Jeg er ikke kristen, og jeg er en motstander av kristendommen i filosofien. Men samtidig vil jeg slå fast at at en
kristen godt kan bruke marxismen uten å være religiøs marxist etter min bruk av begrepet. Kristendommen står i motsetning til materialismen i marxismen. Men en kristen som trur
på Gud, kan i praksis anvende marxistiske teorier som materialist. Dette sier jeg ut fra erfaring. Jeg veit om ateistiske revisjonister som gjør mye værre idealistiske feil i tenkninga si
enn en del kristne. Dette er ikke ment som noe plaster på såret
til eventuelt såra kristne lesere. Men det er nødvendig for å
definere nøyaktig hva jeg mener.
Jeg mener at den forvrengninga av marxismen jeg kritiserer, ikke bare «tilfeldig» har paralleller med tradisjonelle religiøse oppfatninger. Jeg mener at de faktisk i stor grad er religiøse ideer som overlever i sosialistiske land og i marxistiske
partier, der de får ei «marxistisk» form.
Denne typen feil blir i marxismen vanligvis karakterisert
som dogmatikk. Sant nok . Men hvor kommer begrepet dogmatikk fra? Fra kristen europeisk teologi.
Massenes ideologi i Europa har i snart 2000 år vært dogmatisk kristendom. I Norge, i snart 1000 år. I mesteparten av
252

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

denne tida har denne trua ikke bare tatt form av tru på noen
overnaturlige vesener. Den har gjennomsyra hele massenes
verdensbilde. Deres syn på åssen riktige ideer oppstår. Den
har vært med i lovverket, i kulturen, i kunsten.
Under sånne forhold tok politiske bevegelser i det lengste
form av religiøse bevegelser. Da Romerriket delte seg i to, tok
det form av deling av den romerske kjærka. Seinere kom kristenhetens store kriger mot Islam. Borgerskapets revolusjon i
Europa begynte som reformasjon.
Massenes revolusjonære opprør kledde seg også i religiøs
drakt. Bøndene spurte:
«Da Adam grov og Eva spann,
hvor var da den rike mann? »
Det var historisk nødvendig og uunngåelig. Den samme tendensen ser vi i dag i den muhammedanske verden: Iran, Afganistan . Massene tolker virkeligheten ved hjelp av det verdensbildet de har. Først gradvis oppdager de at verdensbildet også
må endres.
På samme måte kunne moderne naturvitenskap i første omgang bare oppstå som en underordna disiplin i forhold til teologien . Sjøl lenge etter at ledende vitenskapsmenn var blitt
nokså vantru, måtte de gjøre mange underdanige bukk i retning kjerketrua for å få lov til å forske og publisere.
Marxismen oppsto etter at det hadde vært politiske revolusjoner i Vesten som hadde vært klart ikke-religiøse og etter at
den moderne naturvitenskapen hadde frigjort seg fra teologien . Et viktig skritt på veien til marxismen for Marx sjøl var
religionskritikken.
Men da de marxistiske arbeiderpartiene fikk masseoppslutning, var det blant arbeidere som var djupt prega av religiøs
tenkning og religiøs kultur. Det gjelder uansett om store arbeidermasser - gjerne et flertall av partiets tilhengere - bevisst hadde gjort opp med de overnaturlige dogmene i religionen og ikke trudde på gud .
Ta de utvendige formene. Joe Hill tok melodier som massenee kunne og skreiv sanger til dem. Det var riktig av ham.
Hva slags melodier var det? Bl.a. salmer.
Jeg mener at det er lett å høre salmetradisjonen i gamle
norske arbeidersanger også . Er det noe rart? Salmer var det
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massene var vant til å bruke, særlig til høytidelige an ledninger.
Hele moralen (ta f. eks. seksualmoralen og oppfatninga av
kvinnenes rolle) var og er prega av kristen middelaldermoral.
Men det viktige for oss her er sjølsagt tenkemåten. Jeg tenker på middelalderens religiøse verdensbilde, som var fullstendig, statisk og si kkert. De viktige sannhetene om det sto i hellige bøker. Dette er ganske forskjellig fra den marxistiske
oppfatninga av verd en . Den marxistiske oppfatninga går ut
på at verdensbildet er ufullstendig, i bevegelse og forandring,
og følgelig kan den ikke gi den samme «sikre» følelsen som
det trygge, lukka middelalder -universet kunne gi .
Marxistene som blei med i de marxistiske partiene utvikla
raskt ei oppfatning av det marxistiske verden sbildet som noe
skråsikkert, ferdig, fastlåst og altomfattende. Dette bildet
fantes i de marxistiske bøkene. Er det tilfeldig? Massene (av
arbeidere, småborgere og intellektuelle) kom som regel til
marxismen med ei oppfatning av åssen et verdensbilde skal
være. De ga opp det kristne verdensbildet, men forma det
marxistiske verdensbildet etter samme lest. Akkurat det mener
jeg skjedde . Jeg mener det var historisk uunngåelig.
Disse tendensene blei videre utvikla i Sovjet under Stalin. La
oss ta utgangs punkt i situasjonen etter Oktoberrevolusjonen.
I Sovjet hadde religion (gresk-ortodoks kristendom og
muhammedanisme) fortsatt et sterkt grep. Et stort flertall av
det arbeidende folket var bønder som ikke kunne lese og skrive, og so m hadde levd et nokså isolert liv. Den organisasjonen
de kjente var for det meste religiøs. Nesten a lle arbeidere var
sjøl unger av bønder eller tidligere bønder.
I fjerntliggende deler av Sovjetunionen blei tilmed fortellinger om Lenin forvandla til folkeeventyr og myter. Det er ikke
noe å moralisere over. Det var et middel massene brukte for å
skaffe seg større politisk forståelse og utvikle seg ut av den
åndelige middelalderen de til da hadde levd i.
Jeg trur at store deler av massene opplevde bolsjevikrevolusjonen blant anna som at ei tru blei erstatta av ei anna tru.
Marxismen i Sovjet blei under Stalin til et svært ortodoks
og dogmatisk system. Opposisjon innafor marxismen blei virkelig behandla forbausende likt med den gamle behandlinga
av kjetteri.
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Tsaren var samtidig overhode for den gresk-ortodokse kjerka. Under det nye systemet blei Lenin og Stalin overhoder for
marxismen.
Jeg spør ikke om åssen Lenin og Stalin sjøl så på dette. Jeg
spør: A ssen ville en analfabetisk bonde i Ural se på dette,
f.eks. i 1930?
I steden for de gamle religiøse festdagene, store politiske
festdager. I steden for ikoner med helgenbilder, bilder av de
marxistiske klassikerne . Jeg mener at i det ytre utvik la den
sovjetiske behandlinga av klassikerne seg i retning av å få en
besnærende likhet med d en gamle behandlinga av profeter,
apostler og helgener. Se bare på en sånn detalj som forskjønninga av klassikernes privatliv.
Jeg kunne fortsette med å gjenta eksempler som jeg allerde
har behandla . Den kommunistiske verdensbevegelsen som ei
ny pavekjærke . Det sosialistiske landet som et perfekt « hellig
land», med Moskva som kommunismens Jerusalem, Roma,
Mekka . Forsøkene på å utvikle en « kommunistisk moral »
som likna mye på det kristne søndagsskolebildet av god, moralsk oppførsel (og som har blitt like lite gjengs blant kommunister som søndagsskolemoral er blant kristne) og så videre.
I det revisjonistiske Sovj et av i dag er det utvikla en sti l i
billedkunstens framstilling av Lenin som er den ekstreme videreutviklinga av alt dette. Lenin males i et himmelsk overlys
og med forklaret åsyn . Han er blitt et ikon, en ny ateistisk
kristus. Dette svarer til det kontrarevolusjonære sovjetiske
Lenin-bildet av i dag. Ungpionerer bæ rer små nåler av Lenin
som barn . Lenin er ikke lenger en forsker , men et umenneskelig, overnaturlig ideal, en levende frelser.
Når kontrarevolusjonen først kommer, er det religiøse avviket i marxismen nyttig for borgerskapet for å likvidere det
proletariske og vitenskapelige innholdet i marxismen. Borgerskapet og reaksjonen blir ei viktig sosial drivkraft for å utvikle religiøs marxisme.
Ku nne utviklinga av religiøs marxisme vært unngått?
J eg trur ikke det. Derfor vil jeg heller ikke heve noen overlegen moralsk pekefinger overfor alle feila i Stalins Sovjet.
J"C-,g harselerer ikke over den religiøse glasuren marxismen
fik:)<. (Om det ser latterlig ut, så er det fordi vi har et annet histor~;sk utgangspunkt som gjør det latterlig for oss.) Under
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denne glasuren var det i Stalin-tida fortsatt en mengde virkelig
marxisme, og det blei fortsatt gjort nyttig arbeid.
Du vil at den analfabetiske bonden i Ural virkelig skal forstå at marxismen ikke er en ny religion, og at Josef Dsjugasvili fra Georgia ikke er en ny orientalsk religionsstifter? Godt.
Fortell meg først hvor han får tolv års skolegang fra. Du vil
at Sovjet-regjeringa ikke skal bruke former og ideologisk staffasje som er henta fra religionen? Godt. Fortell meg først åssen du raskt og effektivt skal forklare mesteparten av sovjetfolket (i 1917) hva atomer er, åssen menneskeheten har utvikla seg fra urkommunismen til kapitalismen og åssen motsigelser er drivkrefter i alle ting. Spranget fra religiøs tenkning til
vitenskapelig tenkning har tatt århundrer i Vesten, og det er
ikke ferdig ennå. Skal vi kritisere Sovjetregjeringa for at den
ikke klarte det på få år, og for at den i mangel av det brukte
enkle symboler og ideologiske klisjeer som massene oppfatta?
Jeg trur ikke denne utviklinga kunne vært unngått, men jeg
mener det hadde vært bedre om den hadde blitt forstått, kritisert og etterhvert gradvis bekjempa.
Samme problem - og samme tendenser - kan vi se i
marxismens utvikling i Kina.
Bare ei sånn sak som kinesiske propagandaplakater. l Peking kan du få kjøpt bilder av Maos første kone som danser
med månegudinna mot en himmelsk bakgrunn av henfarne
konfusianske lærde. Disse plakatene illustrerer et vakkert
minnedikt Mao skreiv om kona si. Han brukte et religiøst bilde som er umiddelbart forståelig for kineserne. Dette blir propagandaplakater som er videreføringer av kinesisk religiøs
malerkunst.
Ei positiv side ved de siste kinesiske diskusjonene er at kritikk av det dogmatiske bildet av marxismen er satt i høysetet.
Uansett hva som ellers måtte være riktig og feil, så inneholder
denne kritikken viktige riktige elementer.
Og hva så med de overlegne innbyggerne i det moderne,
høyt kultiverte kapitalistiske Norge - der føydalismen ligger
langt tilbake i tida, sjøl arbeidere kan engelsk og bønder ikke
bare kan lese, men tilmed sette opp investeringsbudsjett og le,
vere regnskap for momsoppgjør?
Arbeiderne i Norge har mange sterke sider. Trulig har . de
- faktiske kunnskapene om historie og utenrikspolitikk ?Jldri
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vært så store som nå. Nivået når det gjelder fagkunnskap hos
norske arbeidere, bønder, fiskere, intellektuelle er høyt. Dette
er historisk progressivt. Det underminerer idealistisk tenkning. Vi må respektere det.
Men la oss ikke overdrive. La oss være nøkterne på egne
vegne.
I politikken fins det også masser av illusjoner. Fra den utbredte reformismen til primitive rasistiske mindretallsstrømninger. Fordommer mot kvinner. Rein overtru: Tru på ånder
og spøkelser.
Se på den norske revisjonisten. I strid med all fornuft trur
han at Sovjet er en arbeiderstat som forsvarer freden . Middelalderbonden hadde den unnskyldninga at han aldri hadde
vært i himmelen. Alle de autoritetene han kjente ga et entydig
bilde av åssen det var der. Revisjonisten derimot, har muligheten til sjøl å reise til Sovjet. Men i trass mot det hans egne
øyne forteller ham, klamrer han seg til trua: Dette er sosialismen, dette er et slags himmerik på jord.
Hva med kommunistene?
De norske kommunistene er heller ikke så dumme. De har
alltid interessert seg mye for Norge. De er ikke redde for å gå
mot strømmen i Norge, og de har oppnådd ganske brukbare
resultater i betraktning av at bevegelsen er ung og liten.
Men de har også gjort en god del tull. Har vi ikke innimellom tedd oss som en slags pinsevenner? Er ikke våre egne ideologiske problemer levende bevis på at disse problemene ikke
er løst i vårt framrakende og siviliserte Norge?
Massene - i og utafor kommunistpartiet - har lært vitenskap, men fortsatt leiter de etter et gammaldags, fast og
ferdig verdensbilde. De har lært vitenskap, men ikke fullt ut
absorbert vitenskapelig tenkemåte.
Vi har tendenser til å behandle marxismen som en religion
og vi vil fortsatt ha problemer med det i mange år.
Vi stiller svært mange spørsmål ut fra problemstillinger
som er utvikla innafor tradisjonell religion. Kommunistene
spør seg om «meninga med livet». Les f. eks. «Arild Asnes
1970». Det er en framrakende roman. Hvorfor det? Fordi den
skild rer en ung intellektuell som spør seg om «meninga med
li\'et» og kommer fram til at det er å kjempe for kommunismen. Boka er god fordi den er sann. Masse follv som ikke er
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kommunister er sterkt opptatt av den fordi de tenker akkurat
som hovedpersonen. Når Arild Asnes blir kommunist, likner
ikke det på det som skjer når en kristen «vier sitt liv til Jesus»? Det Arild As nes gjør er riktig, han har et objektivt klassegrunnlag for å kjempe mot kapitalismen. Dag Solstad gir
også ei god og materialistisk skildring av det, og han maler et
bilde av kommunismen som ikke er noen himmelsk idealtilstand. Likevel gjør Arild Asnes sitt politiske valg innafor former som er sterkt prega av tradisjonell religiøsitet. Norske
mennesker tenker fortsatt sånn, enten de er kommunister,
«grønne» naturvernforkjempere eller hva det nå måtte være.
Å endre tenkninga på ett eller to punkter er ikke så vanskelig. Å endre hele tenkemåten er en svært og langvarig prosess.
Å endre tenkemåten til et helt folk tar mange generasjoner. Vi
kommer til å kjempe mot religiøst prega marxisme i lang tid.
Desto viktigere å bli klar over hva det dreier seg om. Vi kan
oppnå viktige resultater, sjøl om vi ikke løser problemet fullstendig, bare ved å stille det.
Ved å avmytologisere marxismen kan vi bli kvitt en god del
gammalt slagg som er lett å gjennomskue. På den måten får
vi bedre grep på virkeligheten, og vi får større troverdighet i
de arbeidende massenes øyne.
Kamerater som nå har trøbbel og blir hysteriske fordi de
hellige skrifter og hellige menn ikke alltid holder hva de lover,
kan finne igjen fotfestet og bli rolige. Fra å være usikre kan
de forvandle seg til solide kjempere for revolusjonen .
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VII
PARTIET OG
KAMPEN FOR
SOSIALISME
I NORGE

Ja, hva skal vi gjøre i Norge?
I del VII er vi gjennom løypa og tilbake ved må/streken/startstreken igjen. Jeg har kritisert en del feil og prøver å anvende
kritikken på vårt, marxistenes, arbeid i Norge.
Jeg tar for meg synet på partiet ut fra det synet på riktig og
gæren marxisme som jeg har lagt fram i boka. Til sist nevner
jeg kort noen viktige forutsetninger for å få masseopps/utning
om kampen for sosialismen i Norge.
Og etter det er det slutt på del VII.
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Kapittel 43

Hva er partiet?
Jeg skal først bruke de standpunktene jeg har lagt fram til en
analyse av noen sider ved den marxistiske partifilosofien .
Utgangspunktet for det marxistiske synet på partiet må være:
- Hva er oppgavene til partiet?
- Hvilke krav må partiet oppfylle for å kunne gjennomføre
disse oppgavene?
Et annet utgangspunkt for synet på partiet mener jeg må
føre til feil.

Partiet er et forbund av revolusj onæ re
Partiet er en sammenslutning av mennesker som har organisert seg fordi de vil kjempe for å få avskaffa kapitalismen og
få oppretta sosialismen og kommunismen.
Partiets oppgave er å kjempe for revolusjonen.
(Dette er å uttrykke formålet til partiet enkelt. Hvis noen
krever større presisjon, kan de sjølsagt føye til at partiet ikke
kjemper for revolusjonen aleine og ikke kan bygge sosialismen aleine. At partiet følgelig har som oppgave å tjene de arbeidende massenes kamp for sosialismen og fungere som ledelse i kampen osv . Alt dette er riktig . Men for vårt formål
her er den enkle definisjonen tilstrekkelig.)
Partiet er et forbund av mennesker som har slutta seg sammen med en felles hensikt: å kjempe for revolusjonen .
Men er ikke dette reine sjølsagtheter og slett ikke noe nytt
og mystisk?
Ja, dette er sjølsagtheter . Men la oss se litt på konsekvensene disse sjølsagthetene må få.

Altså er partiet ikke et forbund av
f. eks. sjakkelskere
Dette betyr at partiets fo rmål ikke må forve ksles med tusen
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andre oppgaver som det er mulig og nyttig å organisere mennesker for å løse.
Vil du spre kunnskap om sjakk og organisere sjakkturneringer? OK, det er nyttig virksomhet. Organisatorisk løser du
det ved å organisere et sjakkforbund.
Vil du studere Ibsen som dramatiker, eventuelt arbeide for
å utbre et spesielt syn på Ibsen som dramatiker innafor norsk
teater? Organiser ei forskergruppe, et teaterkollektiv eller noe
sånt av folk som er forent om denne oppgava.
Vil du arbeide for å spre kunnskap om sopp som mat og
mulighetene for soppdyrking i Norge? Skap en organisasjon
som er spesielt innretta på det.
Partiet består av arbeidere, bønder, intellektuelle og andre
som driver med tusen forskjellige former for produksjon og
har ti tusen forskjellige interesser. Kort sagt: Av folk som har
den atferden som er typisk for resten av det arbeidende folket
her i landet. Det som knytter disse folka sammen er bare en
ting: Kampen for den sosialistiske revolusjonen. Det er derfor
og bare derfor de har slutta seg sammen i organisasjonen med
dette særegne formålet - partiet.
Noen bryr seg om sjakk, noen spiller i hornorkester og noen driver med saueavl. Siden alle sånne menneskelige aktiviteter i et klassesamfunn får vilkåra sine bestemt av politikk
(klassekamp), så er det partiets oppgave å blant annet ta stilling til kåra for slike aktverdige virksomheter. Men det er allment ikke partiets oppgave å engasjere seg i sånne ting, så lenge de ikke direkte har betydning for partiets formål, revolusjonen.
(Dette kan misforstås: som et ledd i propagandaen og det
indre demokratiske livet trenger partiet kunst. Det er av mange grunner bra (for utholdenhet, evne til militær kamp) om
partimedlemmene driver sport. Partiet vil alltid, etter hva situasjonen krever, drive med forskjellige former for produksjon. Det er ikke dette jeg avviser. Men jeg sier at allment må
partiet ikke oppfattes som noen organisasjon med oppgave å
organisere kunst, idrett og produksjon.)

Partiet er ikke ei kjærke
Dette leder fram til kritikken av ideen om partiet som et /t:ir-
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kesamfunn.
De tradisjonelle middelalderske kirkesamfunna hadde en
del hovedtrekk som vi finner igjen i ei særskilt oppfatning av
åssen partiet fungerer:
- Kjærka (partiet) tar sikte på å omfatte hele samfunnet, få
alle mennesker inn i seg, kirkesamfunnet blir menneskesamfunnets ytre politiske organisasjonsform.
- Kjærka (partiet) er øverste dommer i alle spørsmål. Kirkesamfunnet tar stilling til alt - det fins ei særskilt kirkelig, riktig holdning i alle spørsmål.
- Kjærka (partiet) har et sett obligatoriske leveregler som i
detalj bestemmer åssen medlemmet skal forholde seg i alle livets ulike situasjoner.
Dette er gærent, fordi partiets oppgave er å gjøre revolusjon. Det vil si: Ikke å forvandle alle saker i menneskesamfunnet, men å endre de sakene som har å gjøre med eiendommen til produktivkreftene, makta i staten, fordelinga av
produksjonen og eksistensen av klasser.
Sjølsagt er dette et veldig omfattende program, som rører
ved svært mange forskjellige sider av nesten alle former for
menneskelige aktiviteter . Særlig gjelder det på lengre sikt.
Men det er likevel en viktig forskjell på et sånt omfattende,
men begrensa program og kirkesamfunnets krav på å «sluke»
hele samfunnet.
Etter at arbeiderklassen i Norge har tatt makta over staten
og den kapitalistiske eiendommen, rekner jeg med at en rekke
mellommenneskelige forhold vil bestå som før. Danseskolene
vil lære folk tango. Hjelpekorpsene vil trene på å redde dumme byturister som går seg bort i fjellet. Norges fotballforbund
vil ha sine årsmøter. Noen vil drekke på lørdan og noen gå i
kirke om søndan . Folk vil skrive sinte leserbrev til lokalpressa. Osv. Den store forskjellen blir at arbeiderne har tatt makta over fabrikkene og de politiske endringene som henger
sammen med at kapitalistene er satt ut av styre og stell (f. eks.
av ledelsen for Norges fotballforbund). Dette er nokså forskjellig fra om hele Norge blei omvendt til Maran Ata.
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Kapittel 44

Begrensningene i partiets
kompetanse
Partiet skiller seg også fra et kirkesamfunn ved at partiet ikke
kan gjøre krav på å ha «det riktige svaret» i alle spørsmål.
Det kan følgelig ikke finnes «ei særskilt marxistisk og korrekt
partiholdning» i a lle saker.
Marxismen skiller seg fra religion ved at den sier at kunnskapen ikke er færdig. Dessuten er marxismen en vitenskap
som er gyldig på noen områder, men ikke leverer svar på andre.
En marxist og fotballdommer bør fortrinnsvis vise klassefølelse overfor spillerne. Men fins det - bortsett fra det - noe
særskilt «marxistisk» syn på fotball reglene?
Partiet kjemper for å bli kompetent til å svare på viktige
politiske spørsmål. (Vi veit alle at vi ikke må forveksle det
med at vi all tid er kompetente til det.) Partiet organiserer seg
ut fra det. Det tar opp med lemmer som er villige til å kjempe
for sosialismen og som vil jobbe hardt for å bli dyktige arbeiderpolitikere. Det skiller seg fra medlemmer som går mot arbeiderklassens politiske interesser. Men ikke bare det: Det har
heller ikke bruk for medlemmer som vi ngler svært mye eller
som ikke viser seg interessert i å jobbe mye. Formålet kommer først: Medlemmene er med for å tjene formålet. Ledelsen
velges også ut fra det. Medlemmene prøver så godt de kan å
velge en ledelse som de trur er god til å løse politiske spørsmål.
Gi partiet spørsmål som faller utafor dets kompetanseområde og det kan ikke gi gode svar.
Jeg har nevnt spørsmål i kjemien. Sånne spørsmål bør besvares (på gru nnlag av undersøkelser) av organisasjoner av
kjemikere, f. eks. forskningsinstitutter. Partimedlemmene er
ikke tatt opp i partiet fordi de er kjemikere. Noen er tilfeldig.vis kjemikere, andre er det tilfeldigvis ikke.
Ta spørsmål i kunsten som gjelder formell kunstnerisk d yk264
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tighet. (Det er lett å ta stilling til det politiske innholdet i en
sang som framstiller Hitler som et forbilde for norsk ungdom.
Men dette er også et reint politisk spørsmål, ikke et spørsmål
om form, sånn som vi her drøfter.) Er Anne Nilsens komposisjon bra? Er maleren Hans Larsen dyktig i bruk av fargene i
naturbildene? Partiet har ikke valgt ut medlemmer og ledelse
for å konsentrere kunnskap om sånt. Skulle partiledelsen fungere som jury for en maleriutstilling, så måtte den velges ut
fra andre kriterier enn dem som brukes nå.

Det sovjetiske og kinesiske synet på jazz
Her har de kommunistiske partiene synda. Jeg har nevnt eksempler fra vitenskapen der partiet i Sovjet bl. a. gjorde seg
til øverste dommer over hva som er riktig i genetikken. Jeg
skal nevne et eksempel som gjelder kunst.
Sovjet under Stalin avviste prinsippielt jazz som dekadent,
reaksjonært, borgerlig musikk. Det samme gjorde Kina hele
tida mens Mao levde.
Dette er en feil. Spørsmålet blei vurdert ensidig. Ei side er
at jazz faktisk blei brukt av den amerikanske imperialismen
for å krydre USA-imperialismens politiske framstøt. Jazz var
populært i utlandet, det blei forsøkt brukt til å skaffe USA
popularitet. Jazz kunne ut fra det i noen land kanskje bli
brukt av anti-nasjonale krefter som ville markere at de identifiserte seg med USA. Både i Sovjet og Kina var det riktig å slå
mot den anti-nasjonale nihilistiske tendensen som rakka ned
på alt ens eget som noe dårlig, og støtte den innenlandske kulturarven.
Men den andre sida er at jazz er utvikla fra folkemusikken
til det afro-amerikanske folket. De fleste jazz-musikere er fattige, de identifiserer seg med arbeidsfolk og med den afroamerikanske nasjonen og har anti-imperialistiske og progressive ideer. Uansett «gode grunner» er det saklig sett feil å
framstille denne musikkforma som i hovedsak «reaksjonær
og dekadent».
Det at jazzen kom fra USA, sammen med påvirkning fra
den hvite overklassens fordommer mot jazz i USA, og sikkert
også at jazzen var ukjent og ikke så lett tilgjengelig for mange
(som følgelig oppfatta den som «bråk») førte til denne feilak-
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tige slutninga . Denne feilaktig kunstneriske bedømminga var
også en politisk feil, fordi den var egna til å skape en unødvendig motsigelse mellom de sosialistiske landa og de undertrykte og opprørske afro-amerikanerne.
Mao Zedong var sin generasjons fremste politiker i Kina.
Men han var neppe den fremste musikkjenneren i Kina på si
tid. Feil som denne følger av at partiledelser som er valgt på
politiske kriterier overvurderer kompetansen sin innafor områder som ikke bare avhenger av allmennpolitisk kunnskap.
Nå diskuteres spørsmålet om afro-amerikansk musikk i Kina,
og musikerne får spille ei riktig rolle i denne diskusjonen. Så
det er framgang.

Homoseksualitetens årsaker
I og rundt den revolusjonære bevegelsen i Norge har det gått en
diskusjon om homoseksualitetens årsaker. (Jeg bruker begrepet homoseksualitet og ikke homofili her for å markere at jeg
spesielt behandler seksuell tiltrekning, ikke kjærlighet. Jeg er
heteroseksuell. Det betyr at jeg tiltrekkes seksuelt av kvinner .
Kjærlighet føler jeg overfor mennesker av begge kjønn.)
De to synspunktene som har stått mot hverandre er - på
den ene sida- at homoseksualitet er sosialt bestemt, altså tilvendt og en følge av samfunnsforholda og- på den andre sida- at det er medfødt, altså biologisk bestemt, uavhengig av
samfunnsforholda og ikke kan endres f. eks. gjennom læring.
I AKP(m-1) sirkulerte for en ca. 5 år sia et resolusjonsforslag om holdninga til homofili . Dette forslaget var feilaktig,
bl.a. fordi det var kategorisk i påstandene om homoseksualitetens årsaker. Å vedta det ville kort og godt binde partiet til
synspunkter som partiet ikke hadde undersøkt - vi ville uttale oss om noe vi egentlig ikke hadde greie på. Forøvrig tok det
uten forbehold stilling for de homofiles kamp mot undertrykkelse og for demokratiske rettigheter i Norge.
I det siste året har det oppstått en pussig situasjon som på
en måte snur alt dette opp ned. Som et ledd i et indre oppgjør
i en av de homofiles organisasjoner kommer noen homofile
tillitsmenn med voldsomme anklager mot AKP(m-1). Jeg skal
Ja motivene og sakforholda ligge. Det bemerkelsesverdige er
at det nå blir retta som en anklage mot partiet at det ikke har
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avvist teorien om at homoseksualitet kan være sosialt betinga,
og følgelig slått fast som noe sikkert og avgjort at homoseksualitet er medfødt, ikke kan læres.
Folk i AKP(m-1) kan sjølsagt ha meninger om sånt og tilmed (!) ytre dem. Men hva betyr egentlig dette kravet om at
AKP(m-1) skal ta ei bestemt stilling til årsaksspørsmålet? Den
logiske konsekvensen må bli at AKP(m-1) oppkaster seg til vitenskapelig autoritet i s~ksuelle spørsmål.
Jeg mener dette er et utmerka eksempel på et spørsmål som
faller utafor partiets kompetanseområde . Hvis vi altså ikke
ser partiet som et orakel som kan gi sikre svar på saker som
partiet egentlig ikke veit noe om .
Undertrykkinga og terroren mot de homofile er derimot et
politisk spørsmål, der det også er rimelig å kreve at partiet
skal ta stilling.
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Kapittel 45

Et strengt sett leveregler?
Partiet skiller seg også fra ei kjærke ved at det ikke kan være
som en streng munkeorden med et ordensreglement som gjelder for alle døgnets våkne timer og alle saker i livet: Bønner
foran måltidene, faste, avholdenhet, kyskhet osv.
Sånne strenge leveregler tar sikte på å forvandle den religiøse til han samsvarer med bildet religionen gir av åssen en
som trur skal være.
Kommunistpartiet er interessert i sånt som har å gjøre med
om medlemmene jobber bra for revolusjonen. Andre private
forhold er irrelevante.
Partiet er altså interessert i privat forhold og personlig oppførsel? Ja.
Om du oppfører deg sånn at du skader og krenker arbeidskamerater, nabo og familie er det klart at det skader partiets
formål.
Om private forhold, personlige vansker, sjukdom, arbeidsløshet eller hva det nå kan være, gir deg veldig mye trøbbel,
så er det klart at partiet er interessert i å hjelpe deg. Det styrker samholdet i partiet og gjør deg i stand til å slåss igjen, og
dermed blir partiet bedre i stand til å gjøre revolusjon.
Men om du liker å male i fritida, å løpe orientering eller
foretrekker å se på detektimen? Om du er gift eller ugift, klipper deg barbus , liker vin eller coca cola, foretrekker rock eller
Beethoven - hva i all verden skjeller det kampen for revolusjonen?
Det er gærent å framstille marxismen-leninismen som en
slags kommunistisk islam med tilsvarende dogmatiske leveregler. Kommunistene er interessert i åssen de lever, men av
praktiske grunner.
Er det gærent av en kommunist å drikke? Ja, i Pakistan,
fordi der vil det hindre kontakten med arbeiderne som er muhammedanere.
(Jeg mener at en av de få fornuftige tinga Berit Ås har sagt
i de siste åra er at det bør være forbud mot røyking på møter.
Men tjener det revolusjonen å nekte folk som røyker å bli
kommunister?)
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Jeg trur vi kommunister i Norge trenger å få av oss flesket,
ellers kan vi bli sittende på bajonetten når russera kommer og
vi må løpe fort opp åssidene. Men dette er heller ikke en dogmatisk leveregel, det er noe.jeg mener er fornuftig.
Det er riktig at vi diskuterer og kritiserer hverandre, fordi
det er praktisk for å gjøre oss bedre i stand til å jobbe for revolusjonen .
Ut fra dette er det sjølsagt også riktig å stille noen krav:
- Disiplin i det poiitiske arbeidet - at vi ikke sniker oss
unna jobben vår.
- At vi oppfører oss sånn at vi blir respektert og ikke støter
massene fra oss.
- Jeg mener at Maos krav - hardt arbeid og enkelt liv også er bra. Det dreier seg om klassestandpunktet. Blir vi rike
og late og lever i luksus så former det tekninga, vi vender ryggen til arbeiderklassen og konsentrerer oppmerksomheten om
oss sjøl. Altså: Vi tenker som borgere. Gudskjelov har arbeidsfolk flest (og dermed også de fleste kommunistene) ingen
sjanse til å bli rike og late!
Men en masse krav til alt mulig rart i privatlivet ut over
sånt som er viktig for revolusjonen - det er bare tull. (Det sa
forresten Mao også.) Det er unyttig bruk av tid og sperrer bare folk vekk som ellers kunne gjort en bra jobb for revolusjonen.
Så jeg er altså mot streng revolusjonær askese?
Som et religiøst virkemiddel for å speke sitt kjød - ja. Å
gå inn for streng revolusjonær askese på Hedemarken i 1979
vil bare drive fra deg de folka du skal jobbe sammen med.
Derimot kan revolusjonær askese være et fornuftig virkemiddel når den ytre situasjonen krever det. Får du fem år på
enecelle er den typen sjøldisiplin nødvendig for å overleve .
Ligger du i dekning i Oslo under russisk okkupasjon er sjølsagt ikke tida inne til å gå på teaterpremiere eller invitere
gamle venner til en liten fest. Slåss du i fjellene så er det å
trampe opp fjell og ned fjell, ete det du får og sove der du
kan . Sånn revolusjonær askese har vært nødvendig i alle store
revolusjoner. Motstandsfolka fra krigen mot nazismen kjente
også godt til det.
Men dette har ik~e noe med en munkeordens askese å gjøæ . Det er en fornuftig sjøldisiplin som svarer til revolusjonens
krav og ikke noe mer merkverdig .
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Kapittel 46

Krav til det revolusjonære
partiet
Krava til medlemmene er ett eksempel på krav partiet må stille til seg sjøl.
Hensikten med alle sånne krav er bare å gjøre partiet i
stand til å fylle oppgava som redskap for å lage revolusjon.
Det er sjølsagt mange sånne krav: Nære bånd til massene.
Evne til å analysere den langsi ktige utviklinga og reagere raskt
på nye ting. Evne til å konsentrere ilden om hovedfienden,
vinne dem som kan vinnes for en allianse mot den og nøytralisere dem som ligger mellom osv. osv.
Det ville føre alt for langt å prøve å lage ei fullstendig liste
over sånne krav her. Ikke ville det være noe særlig interessant
heller.
Jeg skal ta for meg to saker som marxismens motstandere
utsetter for spesielt hard kritikk, og som mange kommunister
også diskuterer for tida.
Det er krava om demokratisk sentralisme og organisering

med sik te på illegale forhold.

Demokratisk sentralisme
Sosialismen seirer ikke på 200 år dersom ikke det kommunistiske partiet er organisert og fungerer i samsvar med den demokratiske sentralismen.
Dette anser jeg som bevist.
Hvorfor? Fordi boka sier det?
Nei. Fordi alle praktiske erfaringer viser det. Det gjelder
både praktiske erfaringer fra de store revolusjonene og fra
kampene arbeiderbevegelsen bar ført ellers.
Nødvendigheten av demokratisk sentralisme kan fork lares.
teoretisk sånn: Enkeltvis er de revolusjonære arbeiderne svær.t
svake. Revolusjonære har ikke maktposisjoner i staten, koo.lmando over hæren, kontroll over presse/ kringkasting ener
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makt over produksjon eller kapital. (Dette er det normale. I
unntakstilfeller kan revolusjonære ha noe sånn makt - men
det er oftest i så fall fordi ·den revolu~jonære bevegelsen allerede er godt organisert og sterk.) Den eneste måten de kan bli
sterke på, er gjennom å slutte seg sammen og jobbe i samme
retning. Dermed kan resultanten av deres mange små krefter
på et felt bli ei stor kraft. Men dette krever nøyaktig analyse
av situasjonen, grundig samordning av de mange små kreftene og streng disiplin i handling. Ellers kan forvandlinga fra
mange små krefter til ei stor, ikke skje. De revolusjonæres
sammenslutning blir bare et laust forbund som ikke får utretta noe i praksis.
Denne sammenslutninga kan bare skje ved hjelp av demokrati. Bare demokrati kan skape ei enhetlig linje som de enkelte er villige til å følge, velge ledere som får tillit og fjerne
ledere som viser seg å ikke klare jobben. Demokrati er et nødvendig middel for å samle inn og sentralisere kunnskap som
trengs for å kunne forstå situasjonen. Demokrati gir partiets
sentrale beslutninger den autoriteten som er nødvendig for at
hele partiet skal følge dem raskt og disiplinert.
Demokratiet kan bare fungere gjennom sentralisme. Det
har jo ingen hensikt å gjøre beslutninger dersom de ikke blir
satt ut i livet! Sentralisme er midlet de revolusjonære arbeiderne bruker for å forvandle maktesløshet som individer til
kollektiv makt. Sentralisme betyr at partiet kan konsentrere
noen krefter for å gjøre dem til eksperter i å lede politisk
kamp, som får svært stor erfaring gjennom mange års sentralt
arbeid. Å lede politisk kamp er svært vanskelig - ikke mindre vanskelig enn å konstruere ei diger bru eller gjøre ei fullgod oversettelse av et stort diktverk. Ingen kan gjøre det godt
uten mange års politisk opplæring.
Arbeiderklassen kan bare ta og beholde makta i et land når
den kjemper under en sentralisert ledelse. Det kommer av at
borgerskapet, som har makta, har skapt en sterk sentralisert
organisasjon for å forsvare denne makta. Proletariatet som
slåss mot ei sånn undertrykkelsesmaskin hodelaust eller split' ta, lider alltid nederlag. Alle revolusjoner som seirer har alltid
~i sentralisert ledelse. Unntaka fra demokratisk sentralisme
gjelder her bare revolusjonære ledelser som ikke er demokratiske, men bare eller nesten bare sentralistiske.
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Historia gir oss drøssevis med eksempler på dette. To, bare
fra det siste året, er revolusjonene i Iran og Nicaragua. Disse
revolusjonene er ikke sosialistiske, de får mye breiere støtte
enn reint sosialistiske revolusj o ner kan få , og de har retta seg
mot diktatorer som sto ek stremt isolert og følgelig var i en
veldig svak situasjon , politisk sett. Likevel klarte ikke den
spontane revolusjonæ re massebevegelsen . i disse to landa å
vippe diktaturet. Det blei først mulig da det blei oppretta
sentraliserte ledelser som dikterte til massebevegelsen åssen
den skulle kjempe.
Vil vi ha sosialisme, så må vi ha demokratisk sentralisme .

Organisering for illegale forhold
AKP(m-1) har en offentlig politikk, men prøver å holde organisasjon og mange medlemmer hemmelig.
Det er upraktisk . Det kan ofte hindre åpen propaganda for
partiet. Det hemmer også medlemmenes mulighet til å ta kontakt med partiet raskt og direkte . Det hemmer noen ganger
medlemsdemokratiet, fordi det forsinker kommunikasjon .
Noen utafor partiet sier det er rart, latterlig eller tilmed
skremmende.
Dette er også helt nødvendig. Igjen, fordi virkeligheten viser det.
Svartelisting i No rge har ei viss betydning. Men det er ikke
det viktigste.
De som er skeptiske til den delvis hemmelige organiseringa
kan ikke ha studert erfaringene fra fascistisk undertrykkelse.
Særlig ikke fra de landa der sosial-imperialismen har satt seg
fast, sånn som Etiopia, Afganistan, Kampuchea.
Sosial-imperialismen har utvikla en undertrykk elsestaktikk
som går ut på å raskt fengsle og kanskje drepe mange tusen
av dem som kan tenkes å gå i spissen for motstand . l Kampuchea blei alle kjente kommunister i okkuperte områder
skutt på flekken. l Afganistan oppga de første meldingene etter kuppet i 1978 tall på tusener drepte, kanskje flere titusener ", /
(i året som fulgte blei dette tallet mangedobla).
l Etiopia drepte den pro-sovjetiske regjeringa over en kort'
periode oppimot lO 000 medlemmer og sympatisører bare fr:d
det revolusjonære partiet EPRP. Etiopia er et større land enn
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Norge. Norges mindre befolkning og grundigere arkiver gjør
en sånn jobb teknisk lettere her. Tallet ligger i størrelsesorden
på nivå med abbonementstallet for Klassekampen .
Nazi-Tyskland ga det første eksempelet på at det er mulig å
virkelig knuse et stort kommunistparti som organisasjon, og
det fort, ved effektivt massedrap. Seinere ga Indonesia et nytt
berømt eksempel.
Vi ser sovjetisk okkupasjon som en mulighet. Gir vi slipp
på den hemmelige organiseringa, risikerer vi i værste fall at
det ikke blir noen igjen som kan kritisere feila våre etterpå.

,

273
17. -

Øsrim

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

Kapittel 47

Argumenter mot den
demokratiske sentralismen
i Norge
Her er noen argumenter j eg har hørt mot den demokratiske
sentralismen. De er fra folk både i og utafor den revolusjonære bevegelsen i Norge.

Spørsmål og svar
- Demokratisk sentralisme er kanskje nødvendig i revolusjonære situasjoner. Revolusjonen står ikke på dagsordenen nå.
Å drive med det nå er « borgerkrigsromantikk». La oss vente
med å opprette sånn organisasjon til behovet oppstå r.
Svar: Historiske erfaringer viser at det tar lang tid å få demokratisk sentralisme til å fungere bra . Organisere under
opprøret betyr i beste fall at det blir en sentralistisk ledelse, i
værste fall nederlag. (Demokratiet er ikke det minst vanskelige å innarbeide, nemlig.) Når opprøret begynner er det fo r
seint. Dessuten trenger arbeiderklassen effektiv organisasjon i
klassekampen nå.
- Det er gærent med sentralisme i verdensmålestokk (du
sier at det skader revolusjonen). Åssen kan det da være riktig
i Norge?
Svar: Det er nødvendig i ett land (Norge) fordi revolusjonen i ett land må være sentralisert, akkurat som det er skadelig i verden fordi verd ensrevolusjonen nå ikke m å være sentralisert , den må skje i de enkelte landa. Revolusjonen i Norge
må ta sikte på å opprette sosialismen i hele landet, knuse reaksjonen i hele landet, samordne kreftene i hele landet. Revolusjonen i verden derimot, må ta sikte på å opprette sosialisme (eller nydemokrati) i snart ett land og snart et annet, ua nsett om revolusjonen står på dagsordenen f. eks. i nabo landa .
Altså må revolusjonen nå være sentralisert i nasjonal måle274
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stokk, desentralisert i internasjonal målestokk.
- Demokratisk sentralisme fører til at du må godta saker
som du mener er tull . Det er bedre når du ikke er nødt til å
følge direktiv, da kan du bare gi bla ffen i å gjøre sånt som du
mener er tull.
Svar: Det er riktig at systemet med at vedtak som er gjort
skal følges, også fører til at du må gjøre sånt som du mener er
tull. Av og til vil det sikkert også skje, ettersom det (oss imellom) skal innrømmes at beslutninger ikke alltid er riktige.
Og hva så? Når det er demokratisk sentralisme må du
handle i samsvar med vedtak, men du har rett til å si fra i partiet at du er uenig og jobbe for å få saka opp igjen. Får du
nytt vedtak som støtter ditt syn, kan du også hindre at det blir
gjort tull .
Se på SV. Vedtak binder ingen. Du kan gjøre riktige vedtak
som ingen følger. Folk kan gjøre så mye tull de vil i partiets
navn uten at du kan stoppe dem. Det eneste dette systemet
sikrer, er at partiet spriker og at allment blir det gjort svært lite.
Demokratisk sentralisme betyr at vedtak du foreslår og får
vedtatt, i regelen blir gjennomført. Prisen du betaler er at du
må gå lojalt med når du er uenig. Sjølsagt blir det gjort noe
tu ll. Men det blir også gjort veldig mye hardt, nyttig arbeid.
Er ikke det verdt prisen?
- Det er vanskelig å løse motsigelsen mellom demokrati og
sentralisme i den demokratiske sentralismen. I praksis er ei
varig løsning umulig. Dette vil føre til feil gang på gang til
begge sider (men kanskje mest i retning for mye sentralisme).
Disse vanskelighetene i denne organisasjonsmodellen gjør at
det er bedre å kaste hele greia på båten og se seg om etter noe
annet som fungerer bedre.
Svar: Ideen om «varig og perfekt organisatorisk løsning»
av disse problemene gjennom en «genial organisasjonsmodell » er idealistisk, tvers gjennom uvitenskapelig. De som vil
se det empirisk bevist kan bare studere historia til det danske
Vens tresociali~terne . (VS). De dreiv systematisk med organisatoriske eksperimenter fra starten, nettopp i håp om å finne
en sånn organisatorisk «de vises stein». Jeg trur ikke noe parti
på den såkalte «venstresida» i Norden har vist seg så organisatorisk hjelpelaust og udugelig som VS.
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Problemet er vanskelig fordi både demokrati og sentralisme
trengs i virkeligheten, og motsigelsen mellom dem er vanskelig
å løse i virkeligheten. Dette kan ikke løses en gang for alle ved
noe organisatorisk tricks. Det kan bare løses dynamisk, fra
gang til gang, på nytt og på nytt.
Og dette er vanskelig. Javisst! Men det fins ikke noe virkelig alternativ! Det er mye i virkeligheten som faktisk er vanskelig. Å oppdra en unge f. eks. er ikke lett. Er det noen som
har en «en gang for alle» færdig kokebokløsning for det? Både livet og revolusjonen er faktisk fullt av overraskelser og
uløste problemer .

Skal ledelsen legge fram sitt syn for
medlemmene?
Noen mener at det er et hinder for demokratiet og fører til
usjølstendighet hos medlemmene at ledelsen åpner diskusjoner med å legge fram sitt syn for medlemmene. Jeg har hørt
folk argumentere for at det i det hele tatt er gærent å ha avgrensa partidiskusjoner med emne bestemt av partiledelsen,
felles diskusjonsmateriale og avslutning etter en periode gjennom vedtak. Svært få vil vel gå så langt. Men jeg mener det
fins misforståelser rundt disse spørsmåla som henger sammen
med ufullstendig forståelse av saker som demokrati, ledelse
og betydninga av kunnskap.
Demokrati i bevegelsen betyr ikke at alle ting kan diskuteres, og ikke at alt kan diskuteres samtidig. Tida er begrensa.
Det praktiske revolusjonære arbeidet er jo formålet med diskusjonen vår, det krever også mye tid .
Hvem skal velge ut emne? Det må være ledelsens oppgave å
prøve å skaffe seg oversikt over situasjonen i hele partiet og
plukke ut emner som er viktige for hele partiet.
Skal diskusjonene forberedes? Du kommer på et møte om
faglig politikk. Møtelederen sier: Her er ingen innleder og ingen forslag. Hvem som vil kan reise seg og si hva hun vil om
faglig politikk. Er det en bra og demokratisk måte å diskutere
på? En diskusjon i en stor landsomfattende organisasjon blir
ikke effektiv om ikke temaene velges ut. Sjølsagt betyr det også at det er fare for å velge feil tema. Men det kan knapt bli
værre enn ikkeno tema.

276

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

Skal ikke ledelsen markere sitt syn? l så fall: Hva med den
demokratiske kontrollen? Skal ikke medlemmene vite hvor ledelsen står sånn at de eventuelt kan kritisere den hvis de mener den fører feil politikk? Hvis ledelsen har et feilaktig syn,
er det da bedre at det holdes hemmelig for medlemmene?
Fører ledelsens framlegg til at medlemmene ikke tør fremme andre syn? l så fall: Viser det at ledelsen ikke bør legge
fram sitt syn, eller viser det at medlemmene kanskje bør skoleres i å forstå at ledelsen kan ta feil og det er ikke gærent å
stille motforslag? Eller kanskje fins det feil i ledelsen som skaper en gæren atmosfære, sånn at folk ikke tør åpne kjeften?
Jeg er enig i at det er noe gærent et sted hvis medlemmer som
er uenige ikke tør gå mot ledelsens syn. Bør det løses ved at
ledelsen holder kjeft, eller ved at vi analyserer hva som er gærent og fjerner det?
Ledelsen kommer ut med et gjennomtenkt og velbegrunna
forslag. Det hemmer diskusjonen i partiet. - Ja, gjør det
det? Ledelsens oppgave er å konsentrere stor kunnskap: Hvis
den ikke gjør det, bør den hives og erstattes med en ledelse
med større kunnskap. Skal ikke den kunnskapen ut til medlemmene? Jeg mener at ledelsen bør fungere som en utredningskomite for hele partiet og ikke bare holde viktige saker
for seg sjøl. (Andre deler av partiet med stor kunnskap - både utvalg, styrer og grunnorganisasjoner - bør gjøre det
samme.)
Ei anna sak er at jeg mener det ofte er gunstig for partidiskusjoner alt i startfasen å presentere to eller flere ulike syn.

Ingen hemmeligheter i partiledelsen?
En annen kritikk jeg har hørt er at det er gærent at ledelsen i
partiet har hemmeligheter. F . eks. er det gærent at ledelsen i
AKP(m-1) var skeptisk til utviklinga i Albania uten å si det offentlig. Det er gærent dersom ledelsen veit noe negativt om en
frigjøringsbevegelse og ikke sier det til partimedlemmene.
Osv.
Dette synspunktet er ikke gjennomtenkt.
Partiledelsen har internasjonale kontakter og andre kontakter. Den får sjølsagt også konfidensielle opplysninger. Hvis
den sier offentlig det den veit som er negativt om en frigjø277
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ringsbevegelse, vil det ofte føre til at det blir umulig å fortsette å jobbe sammen med den frigjøringsbevegelsen. Det vil hindre kampen mot imperialismen og skade solidaritetsarbeidet i
Norge. Hvis folk sier ting til vår partiledelse som den straks
sier til offentligheten eller til mange tusen partimedlemmer, så
vil folk slutte å si sånne saker i framtida.
Så har ikke partiledelsen lenger noen hemmeligheter, fordi
den får ikke lenger vite noe som ikke er helt offentlig.
Er det bedre at partiledelsen veit en del saker som resten av
partiet ikke veit, eller foretrekker vi at ingen i partiet har sånne opplysninger?
Det ligger en gæren tank e under denne kritikken: Dersom
ledelsen veit noe negativt om et sosialistisk land eller en frigjøringsbevegelse, så veit vi det på forhånd dersom noe går
gærent. Så slipper vi å bli så forbausa og behøver ikke spørre
oss sjøl om «åssen kunne det gå sånn».
Denne ideen er gæren fordi det alltid er gode grunner for at
«det kunne gå sånn». I denne boka har jeg prøvd å legge fram
argumenter for at alle sosialistiske land og alle frigjøringsfronter må inneholde tendenser som også kan bety at de går
nedenom. Kanskje veit partiledelsen noe konkret, kanskje veit
den det ikke, men uansett fins det alltid negative trekk og svake sider.
Derfor løses ikke problemet med at folk blir overraska og
spør seg sjøl om «åssen» ved mer eller mindre offentliggjøring
av mer eller mindre hemmelige hemmeligheter. (For den som
vil se etter, ligger svært mye av stoffet i dagen, likevel.) Hvis
vi ikke vil bli overraska, må vi lære oss mer om sosialistiske
land og frigjøringsbevegelser allment. Vi trenger bedre skolering, ikke at partiledelsen drøvtygger land etter land for oss.
Felles for synspunkter som «i ngen leda diskusjon » og «ingen hemmeligheter» er at de peker i retning av oppløsning av
sentralismen og avskaffelse av ledelsens ledende funksjoner.
Sånne synspunkter utvikler seg ofte på grunnlag av riktig kritikk av feil vi gjør, og uttrykker velmente forsøk på å rette på
dem. Nettopp derfor er det viktig at vi gjør en konkret analyse
av hva de fører til. Faktisk peker de i retning av anarkisme i organisasjonen. Det er en tilstand som riktignok ikke er sentralistisk , men på den andre sida slett ikke demokratisk heller. Dermed «løses» motsigelsen ved å oppheve begge sidene .
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·Kapittel 48

Feil i vår egen oppfatning
av AKP(m-1)
Jeg har gått såpass grundig inn på den demokratiske sentralismen og forsvaret for den, fordi skepsis til den virkelig oppstår
på grunn av kritikk av forhold i AKP(m-1). Etter mi mening
er mye av denne kritikken berettiga: Den retter seg mot virkelige feil.
Det jeg vil unngå, er at denne riktige kritikken fører til feilaktige slutninger: Til at vi hiver barnet ut med badevannet.
(F.eks. at vi blir skeptiske til sjølve prinsippet demokratisk
sentralisme i steden for å se åssen vi anvender den, at vi blir
skeptiske til ledelse i steden for å granske om ledelsen gjør feil
osv.)
Hva slags feil dreier det seg om?
Jeg skal legge fram mitt syn ganske kort. Dels fordi en konkret diskusjon om det føres best internt i partiet. Men i hovedsak fordi jeg har drøfta disse feila så grundig før i boka at
det ikke er nødvendig å beskrive dem i lange baner en gang
til, bare fordi de fins i partiet vårt også.
Jeg mener- At vi ikke deler skikkelig mellom førsterangs, andrerangs og tienderangs innafor partiets politikk når det gjelder
hva vi må være enige om og hva vi ikke behøver å være enige
om.
Er det f.eks. viktig for kampen for revolusjonen i Norge at
alle partimedlemmer har et felles syn på revolusjonen i 1814
eller på taktikken i Bolivia? (For de revolusjonære i Bolivia er
det sjølsagt av førsterangs betydning å ha et felles syn på det!)
Til dels i programmer, men særlig i den alminnelige, ikkeskriftlige oppfatninga av hva som er «partilinja», finner vi det
synspunktet at partimedlemmene må være bindi til samme
synspunkt om alt mellom himmel og jord. I ekstrem form finner vi det i synet at et partimedlem må være enig i alt 50m står
i Klassekampen eller alt en offentlig partitalsmann har sagt.
(Jeg liker Klassekampen godt - det er ei bra avis på mange
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måter, men gud bedre som jeg river meg i håret over det tullet
som står innimellom.) Jeg mener vi trenger å skille ut det vi
virkelig trenger å væ re enige o m, og sørge for at debatt virkelig konsoliderer handlingskraftig enhet på det. Det omfatter
da sjølsagt også at å handle i strid med det, ikke er forenlig
med å være med i partiet. P å den andre sida trenger vi større
«slingringsmonn», - rom for motsigelser og disk usjon på andre saker.
- At vi har hatt en tendens til å uttale oss skråsikkert om
alt for mange saker der vi ikke hadde kompetanse til det. Alt
fra kinesisk innenrikspolitikk og partiforhold i Spania til de
« retningsgivende» innlegga i rocke-debatten som blei ført i
Klassekampen for noen år sia. En del kamerater stiller også
svært omfattende krav til partiet om å «ta klart standpunkt»
til saker av denne typen. Mer nøkternhet, la oss konsentrere
oss om å lage en virkelig detaljert og konkret politikk for
klassekampen og kampen mot imperialismen i Norge.
- At vi har en tendens til å late som om vi har et svar på
rede hånd på nær sagt alle mulige spørsmål under himmelen.
En vitenskapelig holdning betyr også å si åpent fra om at
det er mange spørsmål vi ikke kan svare på, mye vi ikke veit,
og mye partiet ikke kan ta stilling til. Partiet er lite og verden
er meget stor . Skulle partiet løse alle problemer måtte det være større enn hele verden. Vi tar sikte på å løse de problemene
som er viktige for revolusjonen i våre land, ikke på å bli allvitende orakler. Er vi ærlige på dette punktet, innrømmer tvil,
vansker og motsigelser, vinner vi også tillit.
- At det fins en tendens til manglende toleranse overfor
opposisjonelle standpunkter som viser seg både i toppen og
bånn, både fra flertall og mindretall .
Fra flertall og fra toppen fins det en tendens til å bli bekymra når noen er uenige, tviler, er i opposisjon og stemmer
mot. Så lenge folk gjør det åpent, bør flertallet og toppen se
det som ei verdifull prøve på sine egne standpunkter og ei tillitserklæring - mindretallet stoler på flertallet og på partidemokratiet. Det er kameratslig og riktig å si fra når en er uenig, for det skal folk ikke ha kjeft, men heller ros. Prøven på
lojalitet er ikke øyentjeneri, men å handle i tråd med det som
er vedtatt.
Hos mindretall fins det en tendens til å reagere voldsomt og
280

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

rasende på flertallsbeslutninger, kreve at det ikke blir gjort
vedtak, true med å gå ut osv. Sånt kommer også fram i leserbrev til Klassekampen som raser over at det har stått noe de
ikke liker og krever sjølkritikk og øyeblikkelig endring, ellers
sier de opp.
Jeg trur vi trenger avspenning i partidiskusjonene for å få ei
mer nøktern gransking av hva som er riktig og gærent. Det
styrker ikke partiet at ei fløy vinner støtte for sitt syn og driver motfløya ut. Det som styrker partiet er at begge fløyer
samarbeider, , diskuterer med hverandre og lærer av hverandre.
- At det fins for liten forståelse for nødvendigheten av autonomi, sjølstendig aktivitet innafor ramma av partiets helhetlige politikk . Det fins som et utbredt syn at partiet utarbeider taktikk og retningslinjer for hvert lags arbeid i stor detalj
som det er bare å ta imot og mekanisk sette ut i livet. Men det
går ikke sånn i virkeligheten. Partiet kan f. eks. utarbeide en
sentralisert politikk mot lønnsstoppen. Men vår egen lille teig
må vi spavende hver for oss (eller lag for lag). Vi må lære oss
til å stå taktisk fritt, vurdere situasjonen sjøl, og partiet må
også gi medlemmene taktisk armslag . Det er bare kommunistene på plassen som er eksperter på forholda på plassen . Utforminga av politikken der må gjøres av dem som har størst
kunnskap om det, nemlig dem sjøl.
- At det fins mye bra kritikk og mange kamerater som
sender inn innlegg om saker de er uenige i, men at det også
fortsatt fins en tendens til å holde igjen, være redd for å kritisere, og vente for lenge. Følgen av å vente for lenge kan også
være at riktig kritikk blir unødvendig skarp og rasende. Sånt
må både partiledelsen og de som kritiserer dele skylda for ,
fordi de ikke har gått sammen om å få inn mer kritikk før.
- At i enkelte deler av partiet fins det tendenser til å blande seg for mye i folks private forhold og prøve å gjennomføre
ei uniformering av livsstilen til partimedlemmene som går ut
over vanlig kritikk og sjølkritikk og nødvendig diskusjon for
å opprettholde hardt og disiplinert arbeid . Sånt bruker tid
unødig og skaper unødig irritasjon.
Dette er bare mine synspunkter og ikke et sammendrag av
noen diskusjon jeg har vært med på i partiet. Andre kamerater vil sikkert ha andre oppfatninger.
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Kapittel 49

Sterke sider ved
AKP(m-1)
Mye har vært bra også
Skal vi danne oss ei riktig oppfatning, trenger vi å forene og
rette·på det gærne med å holde fast på og utvikle det som har
vært bra.
For mye har vært bra også. Det som har vært bra, har ikke
vært uttrykk for dogmatisme, for religiøs marxisme. Det er et
resultat av at vi har finni en del riktige, fornuftige metoder.
De viser seg som bra gjennom at de gir resultater i praksis.
Hensikten med denne framstillinga er mest å peke på feiL
Derfor skal jeg ikke prøve meg på noen stor og full stendig
framstilling av det som har vært bra. Men av hensyn til helheten i bildet vil jeg markere noen enkeltsaker.
-Stilen med åpen debatt, med å møte og konfrontere dem
vi er uenige med, og publisere sånt som vi mener er gærent
for at medlemmer og sympatisører sjøl skal få studere det og
gjøre seg opp si mening. Helt tilbake i begynnelsen av 70-åra
blei Kjell Hovden invitert over hele landet for å legge fram sitt
syn da det blei klart at han forsøkte å splitte ml-bevegelsen.
Under bruddet mellom Albania og Kina offentliggjorde partiet de viktigste albanske innlegga og spredde dem offentlig.
Klassekampen er åpen for mange innlegg med tildels krass
kritikk av partiets linje. Sånt er bra.
- De langvarige og grundige partidiskusjonene foran første og andre landsmøte, med mange forslag, revisjoner, avstemninger og detaljendringer. De skolerte partiet og skapte
mye bedre programmer enn det som kunne blitt laga av ei lita
gruppe som jobba isolert fra partimedlemmene.
- Den stadig grundigere innretninga på norsk politikk.
Studerer vi dette over en periode på mange år, ser vi åssen
partiet har konsentrert seg mer og mer om å analysere norske
forhold, utvikle paroler og dagskamp, styrke seg på arbeids-
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plassene og i fagbevegelsen osv. Dette er ei utvikling i retning
av å lage en politikk som bruker marxismen på norske forhold .
- Viljen til å jobbe hardt, ofre både krefter og penger, lojaliteten mot partiet og partivedtak og mot kameratene man
jobber sammen med . Det er umulig å kjenne mange partimedlemmer uten å bli imponert over alle dem som er sånn. Dette
er en av partiets aller mest verdifulle ressurser. Da den nye
ml-bevegelsen begynte, hadde vi ingenting, verken folk eller
støtte eller penger . Nå har vi en del folk, støtte og penger. Det
hadde vært fullstendig umulig uten hardt og sjøloppofrende
arbeid. l framtida blir det avgjørende også. Mister vi denne
viljen, så går vi dukken. Forener vi denne viljen med riktig
politikk, vil vi gang på gang få se at sjøl som et lite parti kan
vi lede store kamper, og i AKP(m-1) er helheten større enn
summen av delene.
- Det ganske store arbeidet som mange kamerater har
gjort i å studere klassikerne. Riktignok har det vært en del
dogmatisme , men hovedsaka er at en del kamerater etterhvert
har begynt å læ re en del marxisme.
Alt dette trenger vi å ta vare på samtidig med at vi rensker
opp i de dogmatiske feila vi har gjort.

Partiet som arbeidsplass for intellektuell
produksjon
Marxistenes arbeid for å utvikle riktige linjer og spre dem til
massene er en form for intellektuelt arbeid. Når det lille og
unge partiet vårt har fått til en del, så kommer det av at
AKP(m-1) også på mange områder har vært en god arbeidsplass for intellektuell produksjon.
Vi har en viktig fordel : Vi er et lite parti som ikke så mange
støtter i et lite land . Derfor gidder ikke folk høre på oss om vi
bare prater tull. Dette er sjølsagt en viktig stimulans vi har
som tvinger oss til å tenke. Det ser vi også så snart vi sammenlikner AKP(m-1) med SV og DNA .
Ta noen av de mest vellykka kampene vi har leda, f. eks. i
samband med streikestøtte, demonstrasj oner l. mai osv. Da
har vi først granska virkeligheten for å stille oss politiske hovedmålsettinger . Så har vi disk utert konkret åssen vi kan mobilisere massestøtte og også hjelpe folk utafor partiet til å
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komme i gang med arbeidet. Når vi har summert opp erfaringene på en riktig måte og jobba hardt, så har vi fått veldig gode resultater.
EIJer ta arbeidet som mange kunstnere i og rundt partiet
gjør, f. eks. forfatterne. En del forfattere som støtter partiet
har skrivi politiske romaner som har nådd masseopplag, ført
til svære debatter og vakt oppmerksomhet i utlandet. Hvorfor
det? Fordi partiets linje har stimulert disse kameratene til å
prøve å løse viktige oppgaver (som å skrive om streiker, om
krigen, om Sovjet osv.) fordi de har gått ut og undersøkt fakta, diskutert med folk i og utafor partiet og arbeidd på grunnJag av det. Det har gitt bra resultat.
lntellektuelJ produksjon i partiet er avhengig av flere saker.
Ei viktig sak er en atmosfære der spørsmåla diskuteres fritt
og udogmatisk og alJe blir oppmuntra til å undersøke fakta.
Ei anna viktig sak er disiplin i betydninga: Kameratene er
blitt enige om hva som er særskilt viktig og mobiliserer kreftene sine for å gjøre det.
Ei tredje sak er at vi virkelig har entusiasme og tru på det vi
driver med.
Når vi er sure og leie, ikke diskuterer fakta og ikke bryr oss
om å virkelig legge kreftene til for å løse oppgavene, blir resultatene også svært dårlige.
Vi trenger å jobbe mer med å gjøre hele partiet til en bra arbeidsplass der det er fint å drive intelJektuelJ produksjon.
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Kapittel 50

Revisjonistene: lærere ved
dårlig eksempel
Vi kan lære en del om hva vi sjøl gjør av riktig og gærent ved
å sammenlikne oss med de to revisjonistpartiene.
«NKP» bryr seg ikke stort om marxismen. Partiet har ikke
noe indre liv og studerer hverken klassikerne eller fakta. Det
som er igjen fra partiets marxistiske fortid, der den blinde lojaliteten til Moskva som har gjort «NKP» til det mest ekstreme av de registrerte høyrepartiene. Støtta til vår tids farligste
imperialistmakt blir begrunna bl.a. med en mekanisk henvisning til «den tyske faren» som om Hitler fortsatt var ved
makta i Berlin, og ved å framstille verdenssituasjonen som om
den har stått stille siden 1952. Dette er ganske uhyggelig og en
virkelig alvorlig advarsel til oss.
En interessant ting ved SV er at partiet alltid har hatt større
oppslutning enn AKP(m-1), men .likevel får SV utretta mye
mindre enn AKP(m-1).
Det skyldes ikke at SV mangler bra krefter. SV har en
mengde ærlige, arbeidsvillige og dyktige tilhengere. Men den
lause og kaotiske organisasjonsforma og den revisjonistiske
ideologien gjør at SV ikke klarer å utrette stort i praksis og ikke blir noe intellektuelt kraftsentrum heller. I SV er helheten
mindre enn summen av delene.
Sammenlikner vi SV og DNA, ser vi at DNA som parti er
mye flinkere til å utnytte medlemmene sine. Masser av DNAmedlemmer gjør forskje!Uge former for praktisk politisk arbeid for partiet. Riktignok er det de gjør å reformere kapitalismen. Men SV klarer ikke å organisere medlemmene sine til
det en gang, enda det passer Berge Furres program. Nøkkelordet i SVs arbeidsstil er passivisering.
SV forkaster åpen't nesten alle de holdbare delene av marxismen, kanskje med formelt unntak av de økonomiske teoriene. Uten at det får lov til å virke inn på SVs egen økonomiske
politikk. Teorien om revolusjonen, om imperialismen, om
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partiet osv. - a lt er avvist av SV. Den tendensen fra den marxistiske tradisjonen som står sterkest, er faktisk den samme
som dominerer «NKP»: Hangen til å ville om ikke godta, så i
hvert fall unnskylde og bortforklare alt som skjer i og fra
Sovjet.
Revisjonismen viser oss hvor vi risikerer å havne til slutt om
vi ikke gjør opp med feila i forståelsen av marxismen .
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Kapittel 51

Vår oppgave:
A få arbeidsfolk til
å ønske seg sosialismen
o

Så hva er oppgava vår?
Oppgava er å skape forståelse for at sosialismen er nødvendig hos de arbeidende massene i Norge.
Ser vi på verden rundt oss, s kulle det egentlig ikke være noen vanskelig oppgav·e. ·
En sjor del av menneskeheten lever i elendighet. Vårt århundrt!fhar vært herja av to verdenskriger og står nå framfor
den tredje . I 70-åra har den største økonomiske krisa siden
1929 herja kapitalismen. Motsigelsen mellom de stadig mer
samfunnsmessig utvikla produktivkreftene og anarkiet i eiendomsforholda gir seg også skarpere uttrykk enn noen gang
før. Dette har bl. a . gitt støtet til ei brei, ny, objektivt antikapitalistisk massebevegelse: Miljøbevegelsen . Stikkord : Harrisburg.
Alt dette viser at kapitalismen er uegna til å tilfredsstille
menneskehetens grunnleggende behov. Det er åpenbart at den
ikke kan skape trygge og tilfredsstillende liv for det store, arbeidende flertall på jorda. Objektivt sett har altså argumentene for at sosialismen er nødvendig aldri vært sterkere.
Det store flertallet av arbeidsfolk i Norge kjenner og anerkjenner også de store forbedringene sosialismen har ført til i
massenes liv, særlig i Kina .
Til tross for dette er det et faktum at i arbeiderklassen i vårt
land står kravet om sosialisme i Norge svakere enn for en generasjon siden.
AKP(m-1) er et lite parti. Til sammenlikning var Det norske
arbeiderparti i Norge i 1920 medlem av KOMINTERN. Det
hadde programfesta at det gikk inn for revolusjon og proletariatets diktatur . Dette partiet leda fagbe vegelsen, det var landets største parti i valg. Sjølsagt inneholdt det mange oppor287
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tun ister. Men samtidig var partiets programmatiske standpunkter virkelig et uttrykk for at et flertall av arbeiderklassen
virkelig ønska en revolusjonær sosialistisk politikk.
På tretti-tallet var det også nødvendig for det opportunistiske sosialdemokratiet i Norge å legge ganske stor vekt på propaganda for sosialismen . Det var fordi et flertall av partiets
medlemmer og velgere oppfatta seg sjøl som sosialister og så
sosialismen som et viktig mål partiet kjempa for, på ikke så
alt for lang sikt. Til sammenlikning er demagogisk propaganda for sosialismen nesten helt borte i det norske sosialdemokratiets propaganda nå. De sosialdemokratiske lederne rekner
med at bare et mindretall av velgerne deres virkelig ser sosialisme i Norge som et aktuelt mål.
Hvorfor denne endringa?
Fra en økonomisk synsvinkel skulle det være lettere å bygge
sosialismen i Norge i dag enn i 1930. Produksjonsmidlene er
mye mer utvikla og kapitalen langt mer konsentrert.

reak~jonær?
Er grunnen da kanskje at arbeiderklassen og det arbeidende
folket i land som vårt er blitt reaksjonær, at den har gått til
høyre, blitt sløva og korrumpert? Fra hold som kaller seg·
«venstre» har det vært vanlig å påstå dette . Jeg mener dette er
en bakvaskelse av det arbeidende folket. Jeg mener det er
grunnleggende feilaktig.
Riktignok er det sant at stabiliseringa av kapitalismen (midlertidig) etter krigen, høykonjunkturen og den sosialdemokratiske klassesamarbeidspolitikken har bidratt til å spre mange
illusjoner i arbeiderklassen. Det er også sant at særlig i 50-åra
gjorde den norske statens allianse med USA-imperialismen at
det spredde seg mye anti-kommunistisk og pro-imperialistisk
ideologi, som også påvirka det arbeidende folket kraftig. Under sånne forhold trives ikke revolusjonær klassebevissthet på
samme måte som for eksempel under krisa på slutten av første verdenskrig.
Sånne saker må vi som kommunister innse. Det har ingenting med marxisme å gjøre å kopiere Enver Hoxha, skjønnmale arbeiderklassen i vårt eget land og late som om den ikke

Har arbeiderklassen blitt
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er full av motsigelser, som om ikke mange arbeidere støtter
borgerlig politikk.

Progressiv utvikling av arbeidernes
bevissthet
Men dette er bare den ene sida. Samtidig et det også sant at
kunnskap og utd~nnelsesnivået er høyere enn noen gang før.
Ser vi på de politiske standpunktene arbeidsfolk tar, er det
heller ikke noe grunnlag for å hevde at det har skjedd ei allmenn utvikling til høyre i bevisstheten deres.
Eksempler:
- Anti-imperialisme. Et flertall av det norske folket støtta
de indokinesiske folkenes frigjøringskamp. Et flertall støtter
kampen mot apartheid i Sør-Afrika. Jeg oppfatter dette som
progressive standpunkter som har breiere støtte i befolkninga
enn det kampen mot imperialismen hadde for 50 år siden .
- Anti-fascisme. I den norske opinionen er fascistiske
grupper og stater nå så isolert at sjøl de fleste lederne for partiet Høyre finner det nødvendig å ta kraftig avstand fra dem.
Den samme opinionen er massivt mot sovjet-dominerte
fascist-regimer som det tsjekkoslovakiske og etiopiske, sånn
at ingen revisjonistisk gruppe i Norge åpent våger å gå ut og
agitere til støtte for dem. Dette skiller situasjonen i dag fra situasjonen for eksempel på 30-tallet, da Quislings parti fikk
noen prosent av stemmene ved valg, og Hitlers fascisme hadde åpen sympati blant en del viktige borgerlige politikere og
aviser.
- Kvinnefrigjøring. Mitt inntrykk er at oppfatninga at
kvinner bør arbeide utafor hjemmet og virkelig være likestilt
med mennene på alle områder i samfunnslivet og produksjonen, er mye mer utbredt i det arbeidende folket nå enn for 50
år siden.
Jeg har nevnt Kina. Mitt inntrykk er at et klart flertall av
norske arbeidere, uansett politisk syn i Norge, mener det Kina
har gjort er svært bra for Kina i Kina. Når det gjelder antikommunisme, så er mitt inntrykk etter snart 20 års politisk
arbeid at i den norske arbeiderklassen har jeg aldri opplevd
mindre anti-kommunisme enn nå. Et mindretall støtter kommunistene, men et flertall er villig til å høre på kommunister,
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og eventuelt stemme på enkelte kommunister til faglige verv.
Jeg mener det er et utbredt og voksende syn i den norske arbeiderklassen at det er riktig å forsvare kommunistenes demokratiske rettigheter. Dette viser seg blant annet i at en bøl ge av politiske oppsigelsessaker og faglige eksklusjoner i de siste åra stort sett er blitt slått tilbake gjennom breie protestak sjoner fra de fagorgani serte, som omfatter mange faglige resolusjoner og tilmed «ulovlige» streiker.
Når det gjelder klassesolidariteten og klassebevisstheten, så
er den i det minste voksende når det gjelder konkrete kampspørsmål, som å utvikle støtta til arbeidere i streiker og aksjoner . Streikestøtte i Norge i 70-åra har omfatta tusener av aktivister og fagforeninger med hundretusener av medlemmer.
Dette er bare en del av bildet. Men nok til å begrunne hvorfor jeg ikke vil gå med på at det er arbeiderklassen som er
blitt « reaksjonæ r » sjøl om sosialismen har forholdsvis liten
støtte.

Så hvorfor er ikke flere arbeidsfolk
for sosialismen?
Dette er en motsigelse.
På den ene sida er behovet for sosialisme større enn før . De
objektive mulighetene for sosialisme i et land som Norge er
også bedre enn før. På den andre sida er arbeiderklassen og
folket i Norge mindre interessert i sosialisme enn før.
Hvorfor er det sånn?
Jeg mener at vi må ikke gjøre arbeiderne til syndebukker
for den kommunistiske bevegelsens strategiske tilbakeslag .
Når mange arbeidsfolk ikke vil ha sosialismen, må vi rette søkelyset mot oss sjøl: Mot den kommunistiske bevegelsen og de
sosialistiske landa . Hva har skjedd som har brakt sosialismen
i vanry? Har vi feil og svakheter som er hinder for at arbeidsfolk skal få tillit til oss?
Jeg mener at vi har noen sånne feil og svakheter. Politiske
og økonomiske konjunkturer har sin store betydning, og setter øvre grenser for hvor mange som nå kan vinnes for å aktivt støtte et revolusjonært alternativ til kapitalismen.
Men den viktigste grunnen til det strategiske tilbakeslaget, og
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det viktigste hinderet for å raskt vinne mye mer støtte nå, er
nettopp sånne feil og svakheter .
Denne boka handler om sånne feil og svakheter .
Så hva må vi gjøre?

291

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

Kapittel 52

Vi må påvise konkret
hvorfor sosialismen er
nødvendig i NORGE
Det aller viktigste trur jeg er å utvikle en politikk som så konkret som mulig påviser at sosialismen og bare sosialismen virkelig er løsninga for det arbeidende folket i Norge.
Det duger ikke å bare komme med allmenne erklæringer
om at sosialismen er bedre enn kapitalismen, at den går fram i
verdensmålestok k osv.
Sånt fungerer i høyden som en oppstrammer for dem som alt
er sosialister og for dem som er mest opptatt av ut vi klinga i
verden som helhet. Disse to gruppene er et mindretall.
Det hjæ lper heller ikke å komme og snakke om hvor bra
sosialismen er for Kina og hvor nødvendig revolusjonen er i
India. Et flertall av arbeidsfolk vil kanskje si seg enig i at det
viser at sosialismen og revolusjonen er nød vendig - i Kina og
India.
Men det folk spør oss om er: Hvorfor er det ikke mulig å
rette på de problemene som fins ved reformer, ved å flikk e på
det systemet som alt fins i Norge? Vi har flere demokratiske
rettigheter enn arbeidsfolk flest i verden og en høyere levestandard. Kan ikke resten rettes på innafor ramma av den
norske kapitalismen? Ja, kan ikke kapitalistene sjøl også til
slutt fjernes ved en liten reform?
Her har vi de virkelig gode spørsmåla . Vi kan bare svare på
dem ved å undersøke de virkelige forholda i Norge og lage en
politikk for dem .
Vi må kritisere og avsløre alt det som er dårlig og råttent
under kapitalismen i Norge, og avsløre at Norge fortsatt i
kjerna ikke er noe annet enn et borgerlig klassediktatur . Samtidig har det ingen hensikt å prøve å late som om det ikke er
noe som fungerer bra . Tvert imot : Vi må dra det fram og peke
på åssen det er blitt mulig som resultater av høy produktivitet
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og arbeiderklassens kamp. Og vi må forklare hvorfor nettopp
de sakene som er bra for arbeiderklassen er høyst forgjengelige og usikre goder - under kapitalismen, i et lite land som
omfatter omtrent l l l 000 av jordas befolkning.
Vi trenger analyser av alt d et som er særegent i Norges situasjon for å angi løsningene på det.
F. eks. i Norges utsatte posisjon som et lite, rikt land i Europa på grensa til det aggressive Sovjet.
Eller i norsk økonomi og innenrikspolitikk . Nå kommer datarevolusjonen. Den vil snu all produksjon opp ned . Ka pita listene vil bruke den mot arbeiderklassen. Kan vi forklare åssen arbeiderklassen skal svare på det? Kan vi påvise hvorfor
nettopp sosialismen er den eneste gode løsninga, fra a rbeiderklassens synsvink el, på de problemene datarevolusjonen stiller?
Norsk jordbruk . Folkek o mmuner i Kina og utdeling av
godseierjord i India er vel og bra , men ved å snakke om det
viser vi ikke hvorfo r sosia lismen er nødvendig for flertallet av
arbeids folk i norsk jordbruk .
Eller miljø- og ressursspørsmåla. Her gir de marxistiske
teoriene o ss enormt gode kort på handa når vi skal forklare
h vorfor sånt skj er og åssen det kan unngås under sosia lismen .
Bruker vi dem ?
Faktisk har vi noen gode erfaringer når d et gjelder å utvikle
en politikk for Norge. Støtta til so sialismen har gått tilbake i
Norge etter krigen. Men støtta til den nye ma rxist-leninistiske
bevegelsen har vokst nesten uavbrutt i mer enn ti år nå. En
hovedgrunn er a t vi har interessert oss for klassespørsmå l i
Norge, kon sentrert oss om kamper i No rge, laga en god del
paroler og forslag som gjelder Norge.
Ikke bare støtter flere oss nå. Men det fins også en mengde
folk som ikke er enige med oss i alle spørsmål, men som respekterer oss og jobber sammen med oss i mange saker, fordi
de syns AKP(m-1) gjør nytte for seg . Folk som støtter andre
partier kommer til o ss og ber om hjælp under streikekamper,
i kamp mot fascismen eller for å gjennomføre spesielle kra v
overfor staten. Det er fordi de mener at vi har fingern i jorda,
kan gjøre bra arbeid og hjelpe dem i praksis. Denne oppfatninga av oss har etterhvert spredd seg. Den har gjort at vi har
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fortsatt å gå fram trass i politiske svingninger, hets og harde
angrep.
Klarer vi å utvikle disse gode erfaringene videre og bruke
dem når vi skal forklare nødvendigheten av sosialisme - ikke
i Afrika, men i Norge?
Det vi trenger å få i stand er ikke en sosialistisk vekkelse.
Derfor har vi ikke bruk for vekkelsespropaganda som framstiller et sosialistisk Norge som et himmerik på jorda, der alt er
bra .
Det vi trenger er å få dokumentert at vi er partiet med de
konkrete, holdbare løsningene på kapitalismens problemer i
Norge. Jo mer vi klarer å overbevise folk om det, jo mer vil
støtta til sosialismen øke. Da trenger vi først og fremst grundigere analyse og en mye mer omfattende og detaljert framstilling av hva sosialismen i Norge virkelig kan bety.
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Kapittel 53

Vi må gjøre det umulig
å forveksle virkelig sosialisme med fascismen og
imperialismen i Sovjet
Videre trur jeg det er umulig å legge for mye vekt på betydninga av å lære folk å skille mellom virkelig sosialisme og fascismen og imperialismen i Sovjet og Øst-Europa.
Det er nødvendig å forstå hva kontrarevolusjonene i ØstEuropa betydde for bevisstheten til arbeiderklassen i VestEuropa. Det styrka alle de viktigste gærne tendensene: Både i
retning tradisjonelt sosialdemokrati og tradisjonell borgerlighet på den ene sida og servil underordning under Sovjet på
den andre sida. Det knekte for ei tid nesten fullstendig de virkelig revolusjonære strømningene i arbeiderklassen. Det var
en katastrofe, ikke bare for Øst-Europa men også for VestEuropa.
Utviklinga i Øst-Europa fikk ikke samme dramatiske betydning for massenes støtte til sosialismen i den 3. verden . Massene i den 3. verden har opp til nylig hatt lite å gjøre med ØstEuropa og mangler konkrete kunnskaper om hva som skjer
der. Dessuten er de fleste landa i den 3. verden i krise. I svært
mange land er det fascisme, det gjelder også land som fører
en anti-imperialistisk utenrikspolitikk . Under slike forhold er
det lett å argumentere for sosialisme som alternativet til elendighet, terror og nasjonal undertrykkelse.
I Vest-Eu ropa derimot, er Sovjet nær og de økonomiske
forholda mye bedre. Arbeiderne veit faktisk mye om hva som
skjer i revisjonist-landa. Så lenge de trur at dette er sosialisme, så lenge sier de: Nei takk, da foretrekker vi kapitalismen.
Og hvis alternativene er f. eks. Norge eller Polen, så gjør de
rett i å foretrekke Norge. Jeg husker en skolekamerat som
kom tilbake fra noen år på sjøen . Han sammenlikna prostitu-
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sjon, korrupsjon og elendighet i de øst-europeiske havnene
med det han opplevde i Latin-Amerika. Jugoslavia er et revisjonistisk land som fører en positiv utenrikspolitikk, og det
skal vi sjølsagt støtte. Men blant arbeidskameratene mine i
norsk industri er det jugoslaver som dro hjemmefra fordi det
er massearbeidsløshet, og fordi de blei undertrykt fordi de ikke er serbere . Hverken de eller deres norske arbeidskolleger
kan mobiliseres til å kjempe for sosialismen dersom de får høre at det jugoslaviske systemet er sosialisme. Norske arbeidere
ser at i deres land får de økonomiske goder og demokratiske
rettigheter som arbeiderne i Øst-Europa mangler. Så lenge
den ideen er utbredt at Øst-Europa er sosialisme, så lenge vil
heller ikke norske arbeidere i masseomfang gå inn for sosialisme i Norge.
Reaksjonen i Øst-Europa er reaksjon av en ny type: Reaksjon i en verden der sosialismen har høykonjunktur. Av verdens befolkning som helhet er det stadig større deler som ønsker sosialisme. I kampen mot imperialismen som dominerer
den 3. verden, sprer også sosialistiske ideer seg kraftig. Samtidig er massene i den 3. verden uerfarne og veit ikke nøyaktig
hva sosialisme er . Derfor er det både nasjonalt og internasjonalt gunstig for fasci stregimene i Øst-Europa å kalle seg «sosialister». Derfor har også alle slags borgerlige regimer i den
3. verden begynt å kalle seg « folkerepublikken> og slutta seg
til «marxismen-leninismen». Noen av disse «folkerepublikkene» er leda av radikale småborgere som kan føre en forholdsvis progressiv innen- og utenrikspolitikk. Andre er fascistiske
terrorstater som Bangla Desh var det under Mujibur Rachman, eller reine quislingregimer for Sovjet som den såkalte
«Heng Samrin»s såkalte «regjering» i Phnom Penh. Alt dette
har gjort at det blir stadig flere falske sosialistiske stater, og det
går minst 20 på dusinet av «folkerepublikkene».
Det største problemet nå er sjølsagt at den værste og farligste imperialismen i verden i dag, den sovjetiske, kaller seg
«sosialistisk» og at den kaller sine overfall, plyndringstokter,
folkemord og verdenskrigsforberedelser for «kamp for sosialismen».
Dette øker forvirringa rundt sjølve begrepet sosialisme. Noen steder vil folk kjempe mot sovjetisk fascisme og imperialisme men de vil tru at de kjemper mot «sosialismen». Andre
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steder vil folk ærlig ønske å kjempe for frigjøring, demokrati
og sosialisme, og derfor slipper de den sovjetiske, «sosialistiske» imperialismen inn.

Vi har ikke sjangs til å vinne støtte
hvis vi ikke angriper Sovjet
Arbeiderne sier at en sånn «sosialisme» som den sovjetiske vil
vi ikke ha. De har rett. Derfor er det vår oppgave å vise dem
at det Sovjet gjør, ikke har noe med virkelig sosialisme å gjøre.
Dette har vært et stridsspørsmål blant kommunister og sosialister i Norden helt siden revisjonismen begynte å bli avslørt i 60-åra . Et vanlig synspunkt har vært at det er «taktisk
nødvendig» å ikke kritisere Sovjets innen- og utenrikspolitikk
for å «ikke støte fra oss allierte», «ikke splitte fronten», og
«ikke skremme bort arbeiderne».
Jeg mener dette er å snu saka på hodet.
Det er ikke bare riktig, men også taktisk nødvendig for
kommunister og sosialister å føre en hard kamp mot sosialimperialismen og fascismen i Øst-Europa. Alternativet er at vi
støter fra oss størstedelen av arbeiderklassen og gjør det umulig for oss sjøl å lage noen front med det arbeidende folket!
Det er klart at det er mange politiske spørsmål de fleste arbeidere ikke forstår så godt. Men de ser at Sovjet marsjerer opp
sine troppestyrker mot Norden og Vest-Europa og herjer i
Afrika og Asia. Hvis de trur at vi vil støtte Sovjet, så har vi
virkelig full garanti for at vi skal klare å skremme bort arbeiderne.
-Å vinne folket i vårt land for sosialismen uten åpen kamp
mot sosialimperialismen og den øst-europeiske fascismen, det
er som å prøve å svømme over den engelske kanalen med en
møllestein om halsen.
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Kapittel 54

Vi må sjøl legge fram
de problemene og motsigelsene som fins i
de virkelig sosialistiske landa
Arbeiderne sier også at «overklasse og underklasse er det
overalt. Sånn blir d et i Kina også, sjøl om d e t ikke er sånn der
i dag. Sånn blir det i et sosialistisk Norge også».
Skal vi kunne forklare d em at d et ikke behøver bli sånn, så
må vi også sjøl forsøke å forstå hvordan en sånn utvikling
kan unngås. Kontrarevolusjonen har jo tross a lt seira i de fleste tidligere sosialistiske land.
Forutsetninga for de t er at vi kaster vrak på glansbildet av
«den perfekte sosialisme n». Vi vekker aldri i verden tillit med
denne skrøna. De eneste vi lurer er oss sjøl - i værste fall, arbeiderne trur ikke på dette likavæl. Vi må i steden sjøl ta initiativet til å granske og forklare di sse problemene.
Vi må få folk til å forstå at det ut fra en historisk vurdering
er naturlig og uunngåelig at alle sosialistiske land - inklusive
Kina i dag - har sva kheter, indre motsigelser og store uløste
problemer. Vi må erkjenne disse problemene og undersøke
dem om vi med et ærlig ansikt skal kunne si til arbeiderne at
utviklinga i Sovjet ikke behøver å gjenta seg, verken i Kina
eller i Norge.
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