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akp 's forsvar for clemokratiske rettigheter:
grensesortering
I anledning en artikkel i Gnisten nr.
2 for i år , hvor vi bl . a . gikk inn på
AKP-paroler som " Nordmenn og fremmedarbeidere - felles intere sser !" og
"STENG GRENSENE!~ de kanskje aller
mest rabiate slagord som er levert fra
det hold hittil, har AKP i sitt "tidsskrift for teori og debatt", nr. 3 for
i år, gått til forsvar for sitt syn.
At resultatet er blitt den verste eksersis i soldatsosialisme, må ikke
skremme revolusjonære i eller utenfor
AKP fra nå åta et endelig oppgjØr med
den politikk denne organisasjonen rører fram . Ingen v akling , ingen unnskyldende holdning , men bare en styrking
av et kommunistisk senter , kan garantere mot at de reaksjonære , rasistiske strømningene , som "sosialister"
i AKP-ledelsen i ethvert tilfelle
kommer til å henge seg på i sitt forsvar mot de revolusjonæres kritikk,
vinner fotfeste i norsk politikk.
"ETNISK ENHETLIG ARBEIDERKLASSE"
Hv ilken type betydning AKP nå mener
det nasjonale spørsmål har for proletariatet, vises av fØlgende definisjon av"den nasjonale arbeiderklassen": "Den etnisk enhetlige delen av
den samlede arbe i derklassen . " Slike
uttrykk gir nok av assosiasjoner til
tidligere , og skjebnesvangre, varianter av småborgerlig propaganda .
Fortsettelsen bekrefter inntrykket til
fulle. AKP vil svinebinde arbeiderklassens solidaritet med blodsbånd. Slik oppfattes det nasjonale
der i gården ! "Det er delen som må
underordnes helheten " , ·som artikkelen
sier det, i forbindelse med at den
for klarer hvorfor det ikke hersker
"felles interesser !" mellom norske
og utenlandske arbeidere. Fremmedar~eiderne , sier AKP , er en "uensartet gruppe: og derf6r mindre enhetlige og solidar iske ." Deres stilli ng "river fort over bånd som knytter dem sammen innbyrdes og til den
nasjonale arbeiderklassen . " - "De
skiller seg fra den nasjonale arbeiderklassen språklig og kulturelt
og har ofte liten kontakt med den
u t over det at de er på samme arbeids -

sted. De kan lett splittes innbyrdes. Deres organisasjonsprosent i
fagforeningene er liten," og "alt
dette og mye annet (sic . ) gjØr dem til
en framfor alt ustabil gruppe innenfor
et lands arbeiderklasse, en gruppe
uten fast klassesolidaritet og uten en
kamptradisJon der de arbeider. " ( Ut hevet av oss.)
Hva er den politiske kjerne i og
bakgrunn for disse ikke-germanske særdragene hos denne arbeidertypen? FØlgende , i AKP-etnikernes klossete versjon av norsk språkfØring (uthevingene er deres egne):
"Når det gjelder fremme darbe idere
er de res kortsiktige interesse å få
arbeid hvor som helst og under hvilke som helst betingelser. De har nemlig ikke noe arbeid, de er de facto
arbeidsløse . Denne kortsiktige interessen står i motsetning til de kortsiktige interessene til den nasjonale
arbeiderklassen, og dermed også til
de langsiktige interessene. " Fremmeda rbeid e~1ed " umiddelbare og kortsikti ge interesse (er) å få arbeid
for enhver 2ris. "
"FREMMEDARBEIDERE= STREIKEBRYTERE"?
Slike definis j oner Pr karakterjs tiske for hele AKP-artikkelen. Når
AKP skal " definere " en fremmedarbeider
så klarer det ikke annet ennå gi sin
egen, fordomsfulle definisjon en
lØnnsarbeider overhodet. En lØnnsarbeider er pr. definisjon eiendomslØs i forhold til produksjonsmidlene, og han er derfor også "de facto arbeidslØs" i AKPs terminologi.
Kapitalen skalter og valter med ham på
samme måte" enten han er norsk , finsk
eller tyrkisk. Det AKP de r for "de facto" gjØr når det ved hjelp av slike
definisjoner hevder at fr emmedarbeidernes interesser står i motstrid til
den nasjonale arbeiderklassens, er
ikke annet ennå hevde at de "etnisk
enhetlige" arbeiderne ikke har interesse av revolus jo n og sosialisme . Når

kelset i ~en mørkhudete skikkelse det
også fikk i tredveårenes Tyskland, så
vel som innen visse elementer av norske EEC -motstan de re i 1962-63 og i
1972. Borgerskapet har alltid vært
henvist til slike midler, både for å
splitte arbeiderklassen og for å avlede arbeidernes oppmerksomhet fra den
klassemessige utbyttingen. AKP går i
artikkelen eksplisitt i mot KULs på pekning i Gnisten nr . 2 om at "en
1,Ønnsarbeider er en lØnnsarbeider uansett fØdested, og .•. utbyttes på
samme måte uansett bak grunn ." Et slikt
standpunkt er helt feilaktig, me ner
AKP, for "det finnes e n objektiv klassemessig stilling og en·subjektiv bevissthet som kan stå i motsetning til
den f Ørste "! Men dette kjennetegner
alle klasser og deres medlemmer; det
betyr ikke annet enn at enk e ltpersoner t ryter med sitt klassestandpunkt. For AKP, derimot, g jelder det
bare for fremmedarbeidere , og dette
understrekes til fulle n~r det senere
i artikkelen som nevnt heter at det
er fremmedarbeidernes ob Jektive stilling som betinger deres interes semot setninger til de " e tniske arbeiderne".
Altså: det som er objektivt, er fremmedarbeidernes subjektive bevissthet.
Deres s ub .~..... ;<t i ,1c , s tr :..• i h. ~(' 'Y', , t-,;:. ..... "':kconde vil je er objektiv! Det ligger i
sak ens natur at den konfuse tenkning
som står bak den slags artigheter,
aldri vil ku~ne nå fram til A innse
at når en fØrst taler om subjektiv
bevissthet i motsetning til objektiv
stilling , s å taler en allerede om en
form for bevissthet som kan gjelde
for et hvilket som helst medlem av
den klassen det er tale om . Denne
AKP-manØvren avslører seg dermed som
det nidingsverk den utvilsomt også v ar
tenkt å skulle være: en utpeking av
fremmedarbeiderne til syndebukker og
bærere av de onde monopolisters renkespill innen de etniske arbeideres fylking. - AKP , som aldri har forstått
forskjellen mellom klasse og individ ,
kan tillate seg å i n nfØre den når det

NIDINGSVERKET
BYGGES UT
A KP MED NASJONAL SOSIALISTISK
AT TAKK PÅ ARB·E ID E RKLASSE N AKP hevder at fremmedarbeidernes "objektive stilling" (sic . ) bringer dem
i motstrid til "etniske arbeidere"
fordi den nedfØrer at fremmedarbeidernes i ! teresser ligg er i " å få arbeid
hvor som helst og under hvilke som
helst betin~elser", så er det ikke annet enn rasisme som kommer til uttrykk; det er ikke annet enn skjØnnmaling av norske arbeideres situasjon
( norske ar-s-eidere, kan. man forstå , har
en nyariseft, beleven, laugs - og håndverksmessig vurdering av sin stilling
og sØker ikke arbeid "for enhver piis"
pris") å mane fram streikebr:zt-erspØ -
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gjelder fremmedarbeidere. Når det
derimot gjelde r småborgerskapet, har
AKP offentlig, i sitt forsøk på å hevde at det er en revolusjonær klasse,
forkastet ethvert forsøk på å skille
mellom disse begrepene. Man ser: når
AKP bedømmer fremmedarb eiderne og arbeiderklassen, så skjer det fra et
helhetli~ og uhildet klassestandpunkt ,
uten muligheter for individuelle overtramp!
AKP utvikler den tenkte interessemotsetningen ved å hevde fØlgende om
fremmedarbeidern e: " nettopp deres objektive stilling og måten de blir
forts . s.8• • •
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K. A.- trykk
Frontpolitikk er blitt en hjØrnestein
i den strategiske linje størstedelen
av norsk venstreflØy legger til grunn
for sitt arbeid blant "folket". Se•
nere kommer vi til åta opp forskjellige forsøk på teoretisk rettferdiggjØring av denee poiitikken. Her ska l
vi bare peke på ~t par vilkårlig
valgte utslag av den, som for en uhildet tilskuer må fortone seg som
bevisste forsøk på å røre folk bak
lyset.
·
TOTALFORVIRRING?
Om vi skal tro AKP (SV har neppe
noen bedre, vel bare en mindre dumdris ~ig klart uttalt politikk i de
sakene det gjelder), er fremmedarbeiderne i kraft av sin obJektive
stilling forhindret i åta kampen opp
· motmonopolkapitalens bruk av dem,
uten å komme i konflikt med den allerede etablerte arbeiderklasse. Norske
kvinner er derimot i stand t i l !
presse ikke bare monopolene, men også
staten og totalkapitalen til å gi dem
arbeid som er både ·meningsfylt, nær
hjemmene, uavhengig av konjunkturene
(jmf. NKS's "Hva må gjØres") - selvsagt uten å komme i noe som helst
motsetningsforhold til resten av den
nasjonale arbeiderklassen . Mens på
den måte.n fremmedarbeiderne for å
realis~re sine "felles interesser"med
"nordmenn" bØr kjempe for den nasjonale sjØlråderetten i sitt eget land
(se "Klassekampen" nr. 29 , s . 2 !),
skal kvinnene for å realisere sine
særegne krav i egne organisasjoner ta
kampen opp med den mannlige lØnnsarbeider for å tilkjempe seg retter han
aldri har hatt. Veien fra defaitisiiie"
til illusjonisme er ikke lang. Og
det varer formodentlig ikke lenge f Ør
spørsmålets andre side viser seg også
i kvinnepolitikken, så snart AKP tar
konsekve~sen a~ sin etter hvert alt~
omfattende linje og kommer fram til
samme konklusjon som overfor fremmedarbe -d erne: ~Mann 6g kvinne - felles interesser!" (i overensstemmelse
med f.eks. den arbeiderromantiske parolen om å "torsvare kjernefamilien"
som det vanlige småborgerlige mot~
stykke til rent borgerlige paroler, i
dette tilfellet o~ å skaffe fl~re
kvinnelige lØnnsarbeidere til monopolenes hØykonjunkturf.
Bondes pØrsmålet er også tatt opp
til behandlbg i. dette nummeret av
Gnisten, og vi nevner det her bare
som nok et eksempel på AKP/SVs konsekvent e prinsipplØshet: etter en
valgkamp med - hovedvekten på skattespørsmål og etter enkelte ·militante
ordelag fo ran tariffoppgjøret yt .es
det uforbeholden støtte til bØndene
ved Jordbruksoppgjøret. Motsigelsene forsøker man så stadig å lØse
gjennom intetsigende besvergelser
om de universelle " felles interesser".
MELLOMLAG OG SMABORGERSKAP
Likevel ville det være feilaktig å
se å rsaken til en så tilsynelatende
fullstendig forvirring i "ledelsens"
bevisste bedrageri. Det dreier seg
l er om a t den selv ikke er i stand til
å tre nge igjennom samfunnets stadig
mer kaotis ' ,e overflat e. Etter hvert
som kapitalens herjinger griper -0m
seg, produserer det borgerlige samfunn
selv stadig flere lidende grupper - i
enviss forstand rammes jo faktisk hele befolkningen av f.eks. internasjona•
le miljØproblener - og tilsvarende
falske skillelinjer etter n2sjoner,
alder, kJØnn, bosetning osv. Og det
påligger arbeiderklassens talsmenn et
tilsvarende ansvar f or å gi alle de
" anti kapit al istiske " opprØrstenden-

'' FOLKET "
sene en klar retn i ng. I stedet har vi
fått den situasjon at det er "vens·treflØyen" selv som kanskje i sterkest
grad er blitt offer for kapitalis mens spontane utvikling av organisasjonsfetisjisme. Grunnen til dette kan
bare være at de personer som leder - ån
i denne politikken (blant annet intellektuelle) i overveien ~e grad rekrutteres til og fra mellomlagene. Uten
bevisst teoretisk skolering vil de da
som fØlge både av sin klassebakgrunn
og av "kampsakenes" "apolitiske" natur
umiddelbart komme til å innta småborgerskapets klassestandpunkt. Det er
selve dette standpunktet som konsekvent satt ut i live må fØre til politisk shizofreni, ute av stand som
det er til å skjelne mellom kapitalens histor·isk progressive Økonomis ke utvikling og dennes ofte umenneskelige politiske utslag.
Men dermed blir det ogs å a priori
~~ulig å kjØre ut noen som helst konsekvent politisk linje . Det lar seg
ikke gjØre å se forskjell på "landbrukets" og de selveien~e bØnders
klasseinteresser , på fremmedarbeidere
og fremmedarbeidere, på kapitalens
opplØsning av familien som en nødvendig historisk utvikling og den
vanskelige konkrete situasjon mange
arbeide rkvinner og -menn kommer i på
grunn av dette, på kamp mot imperialistisk politikk og kamp for den
bo r cer lige nasjonalstat osv, I et
borgerlig samfunn, basert på kapita•
lens utbytting av lØnnsarbeid, f1nnes
det ingen "nØytral" politisk l i ~
ingen mulmghet til å støtte alle undertrykte grupper på "egne" premisser. Det er det idealister av alle
slag må innse, og forstå at folke vennenes bedyring av sin uforbeholdne
stØtte er en hån mot dem eller det
saken faktiskITTelder: all småborgerlig, "klassenøytral" politikk blir,
som vi har sett både intetsigende og
banal og fylt av indre motsigelser
slik at den er dØmt til å mislykkes;
den bidrar til å sementere de kunstige skillelinjer kapitalen selv produserer, som for eksempel i kvinnesptrsmålet : "teorien" skal forbeholdes "partiene"; de rent småborgerlige
gruppene det dreier seg om, haP Økonomiske interesser i direkte motsetning til arbeiderklas sens; og kans~
kje viktigst: så å si alle "linjene"
munner ut i en styrking av den borgerlige statsmakt - mot arbeiderklassens samlede Økonomiske og politis me
interesser.
Dersom man vil stØtte det sære5ne
- oe nettopp bare det - ved forskJel lige grupper , finnes det bare en måte
å gjØre det på: å utvikle en best
mulig politikk på alle brennaktuelle
spØrsmål med klart uttalt basis i et
kommunistisk sentrum og konsekvent
sett i relasJon til arbeiderklassens
interesser. Selv er vi ikke kommet
langt med dette arbeidet, men blant
"venstreflØyens" Øvrige grupperinge r
finnes ikke anty dn ing i retning av noe
slikt. Det eneste de bidrar til. er
å avskjære a lle og enhver fra å·skjØn ne hvorfor de nå og i framtida må
slutte seg til arbeiderklassens selvstendige linje så fremt de måtte Ønske
å la hensynet til sitt kjØnn, sin alde rsgruppe, sin "næring" - eller til
menncske6e ten - gå foran e ~ne klasse interesser i den ~rad disse står i direk t e eller indirekte (gjennom styrking av s~at sma kt e n) motsetning til
arbeiderklassens. Dagens småborgerlige
sosialister kan ikke annet ennå bidra til å nøre opp om illus joner . Som
utviklingen nå går , er det bare et
s pø rsmål om tid når AKP og SV slår
åpen t om i bon dehat for å fØlge stem-

www.pdf-arkivet.no (2020)

ningen på arbeidsplassene etter hvert
som VG og Haakon Lie får det lett med
å peke på fØlgene av de Felles interessers politikk (altså parallelt med
rasismen i fremmedarbe~derspØrsmålet)
- eller de må ta konsekvensen av dagens paroler og erklær e seg som bondepartier.
KORPORATIVISMEN
Frontpolitikernes forvirring bunner
altså i småborgerskapets egen motsigelsesfulle stilling under kapitalismen.
Presset som denne klassen er mellom arbeiderklasse~ og borgerskapet, vil
den alltid rette seg mot staten i politisk agitasjon. Staten blir den umiddelbare fiende og "utsuger", samtidig
som det er den som må innfri alle
"krav" etter hvert som stillingen for
småborgerskapet forverres . De t er derfor tvingende nødvendig for arbeiderbevegelsen å skjære igjennom en problemstilling som binder venstreflØyen
til å konkurrere med Anders Lange i
politisk opportunisme. Et f ortettet uttrykk for hvilket teoretisk og politisk
mørke man ellers havner i, finner vi i
"Kontrast"s {te oretisk organ for SVs
"venstre flØy") hummer om o ljen, nærmere bestemt lederartikkelen. AKPs og
SVs identiske linjer i det te spørmålet
("Nei til norsk imperialisme"," Øk t
statlig kontroll" osv.) gi r et enhetlig bilde av den småborgerlige sosialismes motstridende ten denser, og man bØr
merke seg den nevnte artikkelens siste
avsnitt fordi den tydeli g vis er oppstått som forfatterens noe motvillige,
men likevel ærlige kon k lusjon på de forutgående krav om "fol kelig"innflyt el se
over oljepolitikken, stØtte til " pri mærnæringene", " sosialisering " osv . og·
den styrking av den borgerlige stats
makt og myndighet dette vil måtte
innebære. Konklusjonen: " Dette ville
innebære å gå inn i en samordning av
inntektsoppgjØrene, noe so~ venst resida i fagbevegelsen hittil (!) har
bekjempet.Samtidig er det spørsmål om
ikke samordning av inntektsoppgjØrene
vil tvinge seg fram uansett. Men dette
vil gjØre premissene for samordning til
et vikti g konfrontasjonspunkt .. . OljeØkonomien vil presse l ønnsoppgjØrene
inn i de politiske organer. Slik vil
det også på lenger sikt bli ~ulig å utforme spørsmålet i praksis: Hvilken interesse skal være overordnet, kapitalens eller arbeidets?"
Man skal lete lenre etter et klarere
uttrykk enn dette stykket politisk ingeniØrkunst for enheten mellom småborgerskapets Økonomiske interesser or,
det moderne borgerskaps behov f or en
sterkere statsmakt i b l.a. l ØnnsoppgjØrene. Fra å være militant småborger svinger lederskribenten direkte
over til å b li sofistikert storborger:
Skånlandutvalget "vil" nok "tvinge sep;
fram uansett". Som så ofte ellers bunner forv i rringen i fraværet av skillet
mellom Økonomi og politikk, i dette
tilfellet mellom Økt statlig engasje~
ment "i og for seg" ,(som viser at kapitalismen har overlevd seg selv) og
dagens politiske konsekvenser som knebling av arbeiderklassen. Heri finner vi
også årsaken til de forskjellige sosialistiske retningers pendling mellom
hØyre- og venstreavvik.
Etter 40 års utvikling i retning av
total korporativisme, er den politiske
linje vi nå generelt ser avtegne seg
på "venstreflØyen" den verst tenkelige;
fasttømrede fronter med krav om en
sterkere s tat k ombinert med SVs konsekvente legalisme og AKPs syndikalistiske dreining. Resultatet kan ikke
bli annet enn stØtte til selve stats~akten og til den~ vilje og evne til

HØYKONJUNKTUR
MED OLJE Tl L
STATSMASKINERIET
Stagnasjonstendenser og bØrsfall 1 de
fleste kapitalsentre verden over har
gjort en rask slutt på den boom'en som
skjØt fart 1 midten av - 71. Virkningene
av Økte oljepriser slår nå igjennom 1
land etter land, og det påfØlgende
presset på profittraten avslØrer endegyldig at de gyldne 50 - og 60-årene ugjenkallelig er forbi. Marginalene for Økt
kapitalakkumulasjon er ikke lenger så
romslige. Veksten 1 nasjonalproduktet
finner ikke lenger sted slik at begge
samfunnets hovedklasser Øker sine realinntekter 1 takt med kapitalopphopningen.
StreikebØlgene som for alvor brØt ut 1
slutte~ av 60-årene og gjorde seg gjeldende 1 så godt som alle framskredne kapitalistiske land, er selv uttrykket for
at grensen er nådd for den krisefrie utvikling. Kapitalen fordrer nå et Økt
press og skjerpet kamp mot lØnnsarbeidernes livsvilkår for 1 det hele tatt å kunne opprettholde sine eksistensbetingelser - dvs. sin egen verdiforØking.
Innenfor denne rammen som konjunktursituasjonen på verdensmarkedet setter,
sk iller Norge seg ut som et tilsynelatenle særtilfelle. Perspektivene forbundet
med oljeforekomstene 1 Nordsjøen og den
allerede eksisterende virksomheten har
gitt st~tet til en frenetisk Økonomisk
aktivitet innen norsk næringsliv. Investeringene innen industri, bergverk og
kraftforsyning har fordoblet seg 1 lØpet
av de to siste årene. Ordretilgangen innen det meste av den industri som
leverer til oljeutvinningen ekspanderer
voldsomt. Ringvirkningene fra disse
næringene alår over 1 andre sektorer med
samme konsekvenser over hele linjen; Kapitalens akkumulasjonshunger og behov
for arbeidskraft presser lØnningene 1 været 1 de profittable sektorene og suger
til seg kapital o g arbeidskraft fra bedrifter og hele næringer som bukker
under 1 dragsuget fra den konkurransebØlgen som oppstår.
Denne utviklingen som ligger 1 kapitalen selv - den stadige kapitalomkastning
mellom sektorene med ledsagende sentralisering og konsentrasjon - gjen-speiles
da også 1 den sosialdemokratiske regje-

a

integrere arbeidernes lønnskamp i den
allmenne "nasjonale" politikken (det er
bl.a. i denne sammenheng man må se artikkelen om "universitetsmarxismen" i
dette nummeret av Gnisten). De som i
dag skulle være arbeiderklassens tals··
menn, svikter den dermed i dens mest
presserende politiske spØrsmål. På lang
sikt kan de da ikke annet ennå miste
enhver tillit og sette seg selv ute av
stand til ålede klassen i Øyeblikk da
reaksjonens krafter er sterke.Det er på
d en bakgrunn vi betrakter småborgervenstre som kommunistenes taktiske hovedfiende.
PARTIET
Allerede Lenin trakk den konklusjon
av kapitalismens egne mystifiserende
former at betingelsen for alt revolusjonært arbeid var arbeiderklassens
selvstendige organisering under en ledelse me d grundig teoretisk innsikt i
marxismen, kontinuitet og konsekvent
politikk i alt arbeid og god disiplin.
For ham ble denne nØdven dig heten aktualise rt av det brokete politiske bildet
og de mange kryssende front er som imperialismen frambringer: et "probTematisk11 småborgerskap, arbeideraristokrat i og opportunisme. Ingen av de
aspekter Lenin la vekt på i denne forbindelse , er blitt svekket i vår tid
(om AKP og SV aldri så mye samstemmer i at en bok s6m "Eva må gjØ res?",
de r partiteorien er utformet, bare var

ringens oljemeldinger (St.meld. 25 og
30.), der 1 et forsøk på å framstille
dette som en prinsippielt styrbar prosess med tilhØrende pro gnoser og målsettinger,realiserbare 1 henhold til en bevisst og villet plan. I fØlge kalkylene
fra finansdepartementet vil oljevirksomheten og den Økte produksjon som er forbundet med denne, medfØre at mellom
50000 og 70000 personer sysselsatt 1 konkurranseutsatt innenlandsk industri og
eksporterende næringer innen 1980 vil være kanali s ert til andre sektorer. Antallet vil variere med størrelsen på bruken
av de offentlige inntekter innenlands,
som realistisk er vurdert til å variere
mellom 3 og 6 milliarder (1 1974 - prise
priser). I tillegg kommer en beregnet
nedgang 1 jordbrukets sysselsetting
som l Øpe r opp mot over 30000.
Tilsammen avtegner dette seg som
en g i garitisk omstruktkrering av norsk
næringsliv. Tradisjonell eksportindustri vil saneres. Økte inntekter innenlands vil favorisere produksjon for
hjemmemarkedet og skape Økt konkurranse
innen hjemmeindustrien.
På bakgrunn av det kaos av konkurser og fusjoner, avfolkning og Ødelegg in g av bygdemiljØer, friksjoner og
storbypress som denne omkalfatrin1en
innen norsk kapitalstruktur vil framtvinge, pukker re gjer ingen 1 sine oljemeldinger på nØdvendigheten av en fast
styring av utviklingen. Arbeiderpartiet
ser med tilf~edshet på hovedtendensen
1 denne generalomleggingen innen norsk
industri og Ønsker å fremme den. Hva
det gje lder er bare å holde utviklingen
under kontroll, avhjelpe skadevirk•
ninger og skjevheter som fØlger 1 dens
farvann. Både 1 sosialdemokratiets forestillingsverden, men også tilsynelat•
ende r eelt framtrer staten som selve
bolverket mot opplØsning og anarki .
Som uttrykk for kapitalens almeninteresse tar staten på seg de oppgaver
enkeltkapitalene ikke kan makte. I
skarp konfrontasjon mot allverdens spekulerende småkapital har sosialdemokratiet (som ikke er noe annet enn tetalkap italens mest effektive politiske

gyldig i 1902) - hans videreutvikling
av marxismen på dette området er tvert
i mot mer g~ldig enn noen eang! Etter
at imperialismen siden fØrste verdenskrig har fØrt med seg Økt statlig aktivitet, en uhyre stigning i antallet
uproduktive arbeidere og en stadig mer
tilspisset "allmenn" krise som rammer
"hele folket",og som sagt produserer
et utall nye skillelinjer i be folkningen, blir samfunnets overflate mer
forvireende og klasseforholdene mer
utilgjengeligefor den umiddelbare sanseerfaring enn enn noen sinne. Det er
samme platte og ahistoriske empirisme
som ligger bak de fleste teorier om
"nye" revolusjonære krefter og organisasjonsformer.
Het er f.eks. samme
tankegang som ligger til grunn når AKP
tillegger fremmedarbeiderne særegne objektive interesser og vil holde dem
unna det de tror er arbeiderklassen
fordi disse utgjør en "uensartet o~
derfor mindre solidarisk" gruppe, som
når Julit Mitchell i boka "Kvinnens
lodd"mener at kvinnene, fordi de av
forskjellige grunner ikke er like
sterkt knyttet til proletariatet som
menn, må organiseres separat og partiuavhengig (som f.eks. i Kvinnefrontenl- i stedet for å trekke den motsatte og ~neste logiske og riktige
konklusjon at man nettopp fordi det
forholder seg slik, må innrette alle
krefter på å styrke forbindelsen mellom arbeidende kvinner og den organiserte arbeiderklasse. Her som ellers
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funksjonær) 1 stortingsmeldingene gått
inn for at staten skal ha hånd om oljeutvinningen og videreforedlingen. Det
antydes videre at muli g bruk av oljeinntektene bl. a. kan omfatte oppkjØp
av eierinteresser 1 norsk industri.
Sammen med påtvungen støtte til bedrifter og nærin ge r som 1 den svulmende oljeboom'en vil få vanskeligheter,gir dette klare signaler om at oljevirksom
heten vil gi støtet til direkte sta~lig
innkorporering av store sektorer 1 det
norske samfunnet.
Intet ville imidlertid være mer feilaktig ennå fØlge sosialdemokratiets
(-11er deler av det) illusjoner om at
statsdrift vil medfØre en kontrollert
og krisefri utvikling. Det kapitalistiske produksjonssystem danner en helhet,
og motsigelsene 1 denne helheten vil
sette seg igjennom 1 alle deler av systemet. Illusjoner om politisk styring
av statsselskaper av Statoils type vil
bryte sammen så snart disse selskapene
er etablert og trekkes inn 1 den Økonomiske konkurransen. Det er snarere
det motsatte teaomen som, vil framtre.
Kapitalens antagonismer vil slå tilbake
1 styringsorganene selv og skape rivninger og strid innenfor de styrende
parter.
Dette har allerede skjedd for Arbeiderpartiets vedkommende hvor det har
spaltet seg ut to flØyer 1 synet på
driften av Statoil; Teknokratene Johnsen
Hauge og Lied Ønsker, realister som de
er, en selvstendig stilling for Statoil
og rent forretningsmessi g drift (dvs.kapitalistisk). Mens Kleppe, som leder av
Finansdepartementet, forfekter standpunktet om en politisk stYring av selskapet etter en helhetlig plan.
Selvom en planlagt kapitalisme er en
umulighet, er det sikkert at den Økte
statlige virksomhet vil få en viktig
betydning for kampen mellom kapital og
arbeid 1 tida som kommer. Som kanalisator av akkumulasjonsdugeli g kapital Arbeiderpartiregjeringens utspill om
reorganiseringen av bank- og kredittvesen bØr ses 1 denne sammenheng - vil
staten vite å stampe fram et stadi g mer

&a_

er byggingen av et leninistisk parti
eneste mulighet til å unngå dagens
katastrofale "venstre"politi k k med
dagskrav for "folket" og krisemaksimering for arbeiderklassen!
STUDER MARXISMEN-LENINISMEN - DELTA
I Y-ULs STUDIESIRKLER !
SLUTT OP P OM BYGGINGEN AV DET KOMMUNIST I SKE SENTRUM - KONTAKT KUL ELLER
KO~MUN ISTI SK ARBFIDERFORBUND!

STUDIERDen politiske Økonomi utgjØr selve
grun nlag et for forst ~else n av marxis~en-leninismen og den historiske
materialisme. Den er derfo r viet
tre kvelder i KULs innfØrende studiesirkel. De a n dre emnene er: den historiske materialisme, Len ins partiog statsteori, klasser o~ grupper i
det b o reerli~e samfunn, mono polkapital og _imperialisme.
For nærmere opplysninger eller påmelding, kontakt oss på en av våre
stands, snakk med en av institu ttkontak t ene eller henvend deg til
Komrr.unist;i.sk Universitets lag,
Filosofisk institutt
Blindern
()ele,
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som dekker arbeiderens nØdvendige
livsmidler eller lØnn. På denne måten
tilfører arbeideren den på forhånd
eksisterende verdi et tillegg, en
merverdi, som kapitalisten realiserer
nar han selger de produserte varene
på markedet.
·

- kapitalen er ikke en ~
men

l.
Kjernen i den sosialdemokratiske reformismens politiske Økonomi er ensidig konsentrasjon om distribusjonsforholdene, og en tilsvarende akseptering
av de eksisterende .produksjonsforhold.
For sosialdemokratiet er sosialisme
identisk med innte ktsutjamning, dvs.
en mer "rettferdig" fordeling av inntektene. Sosialdemokratie t aksepterer ·
eiendommen og klassene, men ikke ulikheten. De.rmed skjØnnmaler det kapitalismen. Det gjØr noe i virkeli g heten
umulig•: skiller distribusjonsforholdene fra produksjonsforholdene, o g
sprer ill u sjonen om at de fØrste kan
forandres uten de andre - om at den
"dårlige" siden kan forandres uavhengig av den "gode" siden den er uadskillelig forbundet med . Den "gode"
siden er "den Økonomiske vekst" (dvs .
kap i talens akkun,ulas j on) , den . "dårlige" inntektsulikheten.
På denne bakgrunn . fa stholder sosialdemokratiet arbeidernes k amp på dens
umiddelbart Økonomistiske, tradeunionistiske nivå, dvs. på det nivå
hvor den bare sikter mot å Øke l Ønna altså endre inntektsforho l dene og ikke
produksjonsforholdene. I lang ti d
etter krigen har hØyresosialdemokratiet i Norge i sitt forsvar for kapita lens interesser forsøkt A dempe o gså
denne begrensede kampen . Når denne
kampen nå - særlig på rrunn av en
voldsom hØykonjunktur og u sedvanli g
stramt arbeidsmarked - ikk~ len:er l~r
seg dempe, stiller hØyresosialdemokratiet - sammen med SV og AKP - opp den
neste skansen fo r kapital en mot arbeiderklassens framstøt, den klassisk
sosialdemokratiske: konsekvent begrensning av den Økonomiske kampen og
alle former for primitiv hets mot kommunistenes "innblandin g av utenforliggende politikk" i lønnskampen.
Men sosialdemokratiets knefall for
kapitalen er ikke bare en ren lakeivirksomhet. Den baserer seg på en betraktning av kapitalen slik den Umiddelbart me d nødvendighet framtrer.
Umiddelbart framtrer ikke kapitalen
som noe historisk oppstått og forgjengelig, men som noe evig eksisterende. Det er aksepteringen av denne
kapitalismens umiddelbare framtredel-sesmåte som teoretisk ligger til grunn
for sosialdemokratiets praktiske
lakeivirksomhet - og også for dets
suksess , for slik framtrer kapitalen
umiddelbart for alle .
Dette umiddelbare skinnet består i
at kapitalen framtrer for vår sanselige erfaring ikke som kapital overhodet, men som !ing - som produksjonsinstrumenter , rastoffer, penger. Den
ser umiddelbart ut til å være identisk
med disse. Og det er åpenbart at så
lenge det eksisterer mennesker, må det

et

forhold

også eksistere i det minste produksjonsredskaper og råstoffer. Således
ser det ut som om menneskene ikke kan
eksistere uten kapital , som om kapitalen er et absolutt eksistensvilkår
for menneskene. Således får sosialdemokratiet full støtte i vår umiddel'b are erfaring når det sier at kapi talen ikke kan oppheves , eller at
den må "styres" og "kontrolleres".
Det springende punkt er imidlertid
om kapitalen virkelig er identisk med
de ting den - nØdvendigvis - framtrer
som, med produksjonsredskapene , råstoffene, pengene. Selv om kapitalen
alltid framtrer som dette, er disse
tingene av denne grunn omvendt alltid
kapital? Er de samme tingene omvendt
i seg selv kapital?
Det grunnleggende kjennetegn på den
samfunnsform vi lever i, er dens adskillelse mel l om de umiddelbare produsentene (eller de arbeidende) og produksjonsbetingelsene (redskaper og råstoffer) - dvs. de arbeidendes fullstendige eiendomslØshet til produksjonsbetingelsene og disse betingelsenes tilsvarende monopolisering hos
de ikke-arbeidende. Dette gjØr de arbeidende til lØ nnsarbeidere, dvs.
tvinger dem t i l å selge sin arbeidskraft på markedet til dem som har
monopolisert produksjonsbetingelsene
på sine hender (kapitalistene), for
så å kjØpe de nødvendige livsmidler
for den lØnn de får utbetalt. Dermed
blir også vareproduksjonen allmenn og
dominerende. Så lenge pro<lusentene
hadde tilgang til egne produksjonsbetingelser , behØvde de ikke selge sin
arbeidskraft og kjØpe sine livsmidler
på markedet for å overleve. Så lenge
foregikk produksjonen heller ikke
overveiende for et marked, men for
ens eget og eventuelt herrens forbruk. Men i og med produsentenes lØsrivelse fra p r oduksjonsmidlene skjer
produksjonen tilsvarende overveiende
for det marked som dermed er saapt.
Men produsentenes løsrivelse fra
produksjonsmidlene implis_e rer ikke
bare at formålet med produksjone n nå
blir å produsere varer for markedet,
men at det fØ r st og fremst blir å
forØke den på forhånd eksisterende
verdi. På markedet byttes varene mot
hverandre ut fra det eneste som er
felles · ved dem, nemlig nedlagt menneskelig arbeid • ålt i tid, som bestemmer deres verdi. Også varen arbeidskraft byttes ut fra dette prinsipp. Men arbeidskraften har den spesielle egenskap i forhold til andre
varer at den kan skape mer verdi enn
den forbruker, at de n - når den betjener kapitalistenes produksjonsinstrumenter - kan fungere i lengre
tid enn den delen av arbe i dsdagen
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Når denne prosessen settes i gang
og fungerer , blir produksjonsmidlene
og pengene verdi som forøker seg ved
bruk av arbeidskraften, dvs. kapital.
Men forutsetninge~ for dette er de
arbeidendes lØsrivelse fra produksjonsmidlene og dermed eksistensen av
arbeidskraften som vare, dvs. lØ nnsarbeidet. Kapitalen forutsetter lØnnsarbeidet, og omvendt lØnnsarbei9et kapitalen. Først når produksjonsmidlene
er "frigjort" fra de arbeidende, fungerer de som verdi som forøkes gjennom
tilfØring av arbeidskraft, dvs. som
kapital. Børst når de arbeidende tilsvarende er "frigjort" fra produksjonsmidlene, blir deres arbeid lØnnsarbeid.
Kapitalen er derfor ikke en ting, men
et forhold - det kapitaristiske produksjonsforholdet mellom produksjonsmidlene og arbeidet. Først i dette forholdet blir produksjonsmidlene kapital ,
dvs. fØrst og fremst utbyttingsmidler.
(Den er ·heller slett ikke kapitalistens
personlige inntekt, som går til hans
personlige forbruk.)
Men når dette forholdet fØrst er
etablert, framstår kapitalen med nødvendighet som selve produksjonsmidlene,
dvs. et historisk oppstått forhold
framstår som en ting. Reproduksjonen og
forøkningen av kapitalen framstår som
reproduksjon og Økning av de nødvendi ge
produksjonsmidler. Kapitalen framstår
som identisk med menneskenes eksistensvilkår, og dermed som like evig som
menneskene selv. Den synes ikke som
opphevelig, bare som mulig å "styre"
og "kontrollere" - noe som ikke vil si
annet ennå lære lovene for kapitalens
egen bevegelse å kjenne, og underkaste
seg dem. Bare distribusjonsforholdene
framstår som foranderlige .. Men snart
bare til en viss grense, for de kapitalis~iske produksjonsforhold innebærer
også bestemte distribusjonsforhold.
Hvis virkeligheten var slik som den
umiddelbart framtrer, var det ikke behov for noen vitenskap (Marx). Ut fra
proletariatets standpunkt går marxismen
ut over den borgerli&e vitenskaps i
dypeste forstand uvitenskapelige giengivelse av den umiddelbare virkelighet,
og avdekker kapitalen som det historisk
oppståtte og forgjengelige forhold som
borgerskapet er interessert i a tildekke. Uten den marxistiske vitenskapens
metode og resultater ville arbeiderklassen stå forsvarsløs overfor den
umiddelbare virkeligheten, og i hØyden
drive det til det ene håplØse opprør
etter det andre. Bare borgerskapet og
småborgerskapet (som også s t år på den
privateiendommens grunn som kapital is.men uunngåelig utvikler seg på) har
interesse av den teorifiendtlighet som
hele den reformistiske retningen i arbeiderbevegelsen - med AKP i spissen gjØr alt for å spre. Bare disse har interesse av at teorien ika e slår rot i
massene, men i stedet lever isolert og
forkvaklet på de borgerlige universitetene som noe delvis ufarlig, men også
delvis brukbart for borgerskapet. Den
samme interesse ligger til grunn for
deres konsekvente og demagogiske begrensning av arbeidernes kamp til distribusjonen og tilsvarende fanatiske
forsØk på å hindre utvikling av at kommunistisk avantgardeparti som kan opprettholde, videreutvikle og · levendegjøre den marxistiske vitenskapen som
et redskap for arbeiderklassens revolu -
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sjonære kamp.
Formålet med den kapitalistiske
produksjonen _- grensel.Øs verdiforØkning - innebærer en fullstendig abstraksjon fra og rovdrift på natur og
mennesker. Men samtidig innebærer det
- i motsetning til den tidligere
bruksverdiproduksjonens stagnerende
Økonomi - en grenseløst revolusjonerende utvikling av produktivkreftene,
stadig sterkere arbeidsdeling, og en
tilsvarende samfunnsmessig produksjon.
Dermed legger det grunnlaget for sin
egen undergang og en ny samfunnsform.
Den _nye samfunnsformen er ikke en . tilbakevending til tidligere produksjonsformer, til slaveriet, livegenskapet,
eller de arbeidende private småeiendom
til produksjonsmidlene. Den represent erer en nødvendig tilpassing av produksjonsforholdene til den mer og mer
samfunnsmessig utviklede produksjon en - ny forening av de arbeidende med
produksjonsmidlene i form av samfunnsmessig felleseiendom, tilegnelse og
regulering av produksjonen. Bæreren
av denne nye samfunnsformen er arbeiierklassen, den eneste klassen som er
" frigjort" fra privateiendommen, og
som er sammensveiset og disiplinert i
den kapitalistiske storindustrien, Den
"e ksproprierer ekspropriatØrene" gjennom revolusjon og oppretter for en
overgangsperiode sitt, proletariatets
diktatur. Proletariatet er den eneste
re vol us j.onære kl-as se med tanke på den
nye samfunnsformen , sosialismen og
kommunismen. Borgerskapet er progressivt i den forstand at det med sin
samfunnsform, kapitalismen, forbereder
revolusjonen og sin ' egen undergang.
Småborgerskapet e·r en - reaksjonær
klasse ) i det ogrå den bekjemper kapitalismen, men · i den hensikt å vende
t i],bake til den lille privateiendommen
som kapi:talism·e n på den ene siden med
nØdvendighet utvikler seg fra, på den
andre •siden med like stor nødvendighet
utraderer . .
2.
1 en kapi tal_
i s tiske samfunns formen
5 jennom1Øper i sin historie tre hovedfaser, i denne rekkefØlgen: merkantilismen, frikonkurransen, imperialismen.
På Marx' tid var imperialismen enda
ikke utviklet. Det ble Lenin som ut.formet den klassiske teorien om impe- .
rialismen , de~ utgjØr et av hans viktigste bidrag til videreutviklingen
av marxismen. Særlig 1 · lys av disse
oljetider for vårt vedkommende er det
gr.unn til å for.e ta en rekonstruksjon
av Lenins ·imperialismeteori.
Den definitive overgang· fra frikonku·r ransekapi talismen til imperialismen
·s k jer ifØlge Lenin omkring århundres k iftet. Han definerer. den kort slik:
"Imperia.lisrnen er kapital ismen på . det
utviklingstrinn- da monopole~es og
f i nanskapitalens herredømme er skapt,
da kapitaleksporten -har fått framtredende · betydning, da verdens _oppdeling
mellom de intern_asjonale truster er
begynt og ~~pdelingen av jordens hele
terr_itorium mellom . de største kapitalistiske land er _avsluttet."_

Her gjelder det for det fØrs~e å
merke seg _at overgangen fra frikonkurranse til imperialisme ikke for Lenin
betydde opphevelse_ av ·konkurransen
overhodet ·(et nødvendig J.<jerintegn ved
kapi talisme·n ) • Denne t _a nken dannet
grunn.lag for den · borgerli_ge teorien om
at monopolene inneb~rer muligheten til
å regulere bort ·økoriomisk.e --kriser, og
også for :Kautsk.y~ teori om "ult_ra-im.pe- ·
rialismen", dvs. en : e_n hetlig ve·r den·s ·imperialisme som ville gjøre slutt på

-Imperialismen er ikke en politikk,
men
et .§.Y_Stem.

"Kautsky polemiserer mot den tyske
forsvarer av imperialismen og anneksjonisme, Cunow, hvis tankegang er likså
plump som kynisk: imperialismen er den
moderne kapitalisme; ka,italismens utvikling er uunngåelig og representerer
et framsteg, fØlgelig betyr også imperialismen framsteg, og vi bØr tilbe og
lovprise imperialismen! Denne tankegangen minner om den karikatur som narodnikene stilte opp mot de russiske
marxister i 1894-95: når marxistene
anså kapitalismen i Russland for uunngåelig og for å være et framsteg, så
burde de heller opprette kneiper og
selv virke for kapitalismen. Kat·tsky
svarer Cunow:·nei, imperialismen er
ikke den moderne kapitalisme, men bare
en av formene for den moderne kapitalismens politikk, og vi kan og bØr
bekjempe denne politikk, bekjempe
imperialisme, anneksjoner osv."
Det skulle vel ikke være noen her
og nå som kjenner seg igjen i dette
sitatet fra Lenin i Imperialismen? I
så fall bØr de også lese fortsette!- '
. sen:
"Ved første Øyekast synes dette
svaret å være nokså rimelig, men i
virkeligheten betyr det en finere,
mer tilslørt og derfor farligere
propaganda for en forsoning med imperialismen; for en "kamp" mot trustenes og bankenes politikk som ikke
rører ved det Økonomiske grunnlag for
_trustene og bankene, går ut på bor.gerlig reformisme og pasifisme, på
harmløse og fromme Ønsker.Abortforklare de bestående motsetninger,
å glemme de viktigste av dem istedenfor å avdekke dem i hele deres omfang - det er Kautskys teori, som
ikke har noe til felles med marxis-

men."

krigene_. Den går i. dag igjen i småborgerlige teorier om monopolistenes
fullstendige allmektighet og drØmmer om
å vende tilbake til den "frie, fredelige, hederlige konk·u rranse "· ( f. eks.
de to revisjonistparti~ne NKPs og AKPs
felles _s tamokap-teori om at monopolistene h_ar opphØy_e t seg til en egen
klasse b.g at hovedm_o t·s igelsen går mellom monopolistene ·og "folket").- Lenin
understreker overfor dette at imperialismen bare er en særskilt fase av
kapital ismen: _" .•. monopolet under
kapitalisme~ (kan) aldri fullstendig
og i lengre tid . utelukke konkurransen
på verdens_m arkedet . (det- er jci forøvrig
en av grbnnene til at teorien om
. ul tra'."'imperialisnjen er menings·lØs). ".
Og: ''IR\perialisme.n er . vokset fram som
en vi.dere iitvikling o·g direkte fort-
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settelse av kapitalismens grunnegenskaper ... Monopolet er den direkte motsetning til frikonkurransen ... Og samtidi g ser vi at monopolene ikke opphever den frie konkurransen som de er
vokst fram av, men består ved siden av
og over den, og framk aller på denne
måten en rekke særlig krasse o g skarpe
motsetninger, gnidninger og konflikter." Monopolkapitalismen er en "overgangsforeteelse, en slags blandingsform mellom frikonkurranse o g monopol". Produksjonen blir samfunnsmessig, men tilegnelsen er fortsatt privat - fØrst med opphevelsen av den
private tilegnelsen oppheves kapitalismen og dermed k onkurransen, noe
monopolkapitalsimen med sin samfunnsmessige produksjon utbygger grunnlaget
for.
Dette fØrer over til en av dagens
AKP~unnskyldninger for å forsvare sin
småborgerlige anti-monopolisme, dvs.
den antimonopolisme som ikke samtidi g
retter seg mot kapitalismen som helhet
og framover mot arbeiderklassens sosialistiske revolusjon, men bakover mot
gjenopprettelse av småborgerskapets o g
småkapitalens frikonkurranse: I motsetning til tidligere skal kapitalismen i og med imperialismen være blitt
utelukkende reaksjonær. Imperialismen
er råtnende, snyltende osv . , og da kan
den i AKP-hodene ikke samt i dig være
progressiv. La oss se på hva Lenin
mente om denne typen enten-eller-tenkning. For det fØrste sier han: "Konkurransen forvandler seg til monopol.
FØlgen er rivende framsteg i utviklingen av den samfunnsmessige produksjon.
I særdeleshet organiseres arbeidet med
tekniske oppfi nnelser og forbedringer
i. samfunnsmessig målestokk ." Dette
utelukker ikke tendenser t i l for.r å t- nelse, snylting og stagnasjon, det er
tvert om uad·skillelig forbundet med
monopolkapitalismen. Men: "Det ville
være feilaktig å tro a t denne tendens
til indre forråtnelse ut e lukker en
hurtig vekst av kapitalismen. slett
ikke .•.• I det store 9g hele vokser
kapitalismen betydelig ' raskere enn tidligere." Men denne veksten blir bare
så mye mer ujevn, og innebærer således
at imperialismen blir "døende kapital .isme". Det er ingen tilfeldighet at
småborgerskapet vil benekte dens progressive karakter i tide før den dØr i
og med den sosialistiske revolusjon,
og i rtedet stille en idyllisert småeiendom som det eneste alternativ til
en imperialisme som utelukkende blir
sett som råtnende og destruktiv.
Monopolkapi ta_lismen innebærer en
voldsom . opphoping av pengekapital,
forts . neste side••
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finanskapital . Denne kapitalopphopningen, som av hensyn til minskende profitt ikke kan investeres i innlandet,
må eksporteres for å være tilstrekkelig rentabel'. Derfor blir monopolkapitalismen med nødvendighet imperialistisk. I dette perspektiv blir Norge et imperialistisk land fra omkring
1. verdenskrig av. Med oljeutbyggingen
kommer kapitaloverfloden og dermed
den norske imperialismen til å bli
kraftig styrket - dette er allerede
kommet klart t il uttrykk i statens
uttalte vilje til å eksportere store
deler av oljeinntektene. Trass i
uunngåeligheten av dette innen kapitalismen lanserer SV og AKP i større
eller mindre samdrektighet paroler om
"Nei til norsk imperialisme" og "Bygg
ut landet for oljeinntektene" (begge
deler under fortsatt kapitalisme!) ,
og er moralsk forarget over at oljeinntektene ikke skal brukes til daghjem os v. La •c>Ss se på hva Lenin har
å s i til denslags synspunkter: "Hadde
kapitalen vært i stand til å utvikle
jordbruket, som nå overalt l igger
tilbake for industrien, hadde den
kunnet heve levestandarden for de
store masser av befolkningen, som
trass i ~en svimlende tekniske utviklin g overalt lever i sult og elendighet - så kunne det ikke vært tale om
noen "kapitaloverflod". Og dette er
da o gså den "innvending" som kapitalismens småborgerlige kritikere
pleier å komme med. Men hadde kapitalismen kunnet dette, da ville den
ikke vært kapitalisme, for ujevnheten
i utviklingen og massenes halvt utsultede tilstand er nettopp vesentlige, uunngåelige vilkår og forutset~
ninger for denne produksjonsmåten. Så
lenge kapitalismen er kapitalisme,
blir kapitaloverfloden ikke brukt til
å heve massenes levestandard i vedkommende land - for det ville bety en
minskning av kapitalismens profitt ... Kapitaleksporten nØdvendiggjØres
ved at kapitalismen i noen land er
blitt "overmoden", o g at kapitalen
der (under forutsetning av jordbrukets
tilbakeliggende utvikling og massenes
armod ) mangler spillerom for "rentabel" in ve stering."

Kommunistisk Arbeiderforbund arrangerte i a r sommerleir for medlemmer
av KA , KU L og MLU på DvergsØya utenfor
Kr i stian s an d . Hovedformå let med leiren
var å få gjenn omdiskutert det prakti s ke
og po litiske arbeidet framover med å
s tyr ke og by.gge ut det kommunistiske s entrum i Norge. En vikti g del av
denne di s k us j onen drei de se g om forho l det mellom de tre organisasjonene.
Et hardt program, gode diskusjoner
Of en gemyttli g og kameratslig atmos1
f ære g j orde at leiren b le en be given het
av s t or betyd nin g f or avklarin g , kon so li derin g og enhet i den kommunistiske
be ve ge lsen. Den vi kti gste de batten av
teo retis k- po liti s k karak ter drei de s e g
om småbor gers ka pet s k la ss emess i ge s till in g . Den re s ulterte i ful l eni gh et om
vikt i gh e ten av å h o l de fas t ved at små borge r skap et s om kl asse er reaksjonært
og at de t t e må vær e ut gan gsp unktet f or
enhve r po litikk overfo r medlemmer av
denne k lassen. De norske ko mmuni s t e ne
komme r a lts å i kke ti l å f Øl ge opp de n
us i kk erhet KFMLr i Sve ri ge har la gt
for da pe n i dett e spø r må let t i l så
s tor g l ed-e fo r vå r e hj e ml ige " sosia liste r". For Øvr ig an bef a ler vi a ll e
s om e r j ntere ssert i vår t grunnlag
ifi or disk usj onen, å lese RØde Fane nr
2 , 1 974, der ogs å syn et på småbo r perskanet som en "vak len de k la ss e" komme r · t i l ut trykk.
Det har vært en r ekk e spek ulas Jo ne r om a t det mel lom KUL og KA be s t å r
en " pr i n s i pp l ø s , taktisk allian s e".
Vi henv is er i den sammenhen g til samme
nummer av Rød e Fan e , der re pre se nt an ter fra be gge de to or gani sas j onene på
nummer av RØd e Fane, der re pre s entan ter
for de to or gani s asjone ne vi s er at det
motsatte er tilfellet. Be gg e erklæringene vil vi anse som v i kti ge , båd e som
svar på Sverre Knutsen s fan tasi er om
"venstreopportunismen " i AKPs RØde

Dermed kommer vi over til imperial isme ns politi kk , dens oppdelinger og
nyop pde l i nge r. Dis s e foregår både
me ll om s amme n s lutnin gene og mellom
mak tene - ikke ut fra onde hensikter
som de sel v h a r kon strruert, slik småbo r gern e yn der å se imperialistene:
"Kapitalistene deler verden rr.ellom se g ,
ikke på grunn av noen særskilt ondskap, men fordi det stadium konsent~asjonen har nådd, tvinger dem til å gå
denne veien for å få profitt, og fordelingen foretas etter "kapital",
"etter makt" - noen annen måte å dele
på kan det jo heller ikke finnes i
vareproduksjonens og kapitalismens
system." I likhet med AKP - som i sitt
arbeidsprogram vil "arbeid e for at
Norge (under kapitalismen! Vår anm.)
finner sin plass i verden blant de lan d
som går mot supermaktene o g imperialismen", og i samsvar med dette nå sier
"Nei til" norsk imperialisme" - mente
også Kautsky at imperialismen bare er
en ganske bestemt politikk som finanskapitalen " foretre kk er". Le nin s a til
dette : " Det ve sentlige er at Kauts k y
skiller imperiali s men s pol i tikk fra
dens Økonomi i det han tal er om ann ek sjoner som en politikk f i nans k apitale n
"foretrekker", og s tiller de n opp mot
en annen angivelig muli g bor gerli g
politikk på samme basis, ne ml ig fi nan s kapitalen. Det tar seg ut s om om mono poler i det Økonomiske liv kan f or e ne s
med en ikke-monopolistisk, i kk e-voldelig, ikke - anneksjonistisk framgangsmåte i politikken. Det tar se g ut s om
om verdens territoriale o ppdeling ...
kunne forenes med en ikke-imperialistisk politikk. Resultatet er en t~lsløring, en mildning av de fundamentale motsetninger innen kapitalismens
siste stadium, istedenfor en avslØring
av deres dybde. Resultatet er borgerlig
reformisme istedenfor marxisme."
Bak en liknende identifisering av
imperialismen som en "politikk" som
kan skiftes ut, ligge ~ også SVs paroler om fred i Europa midt i en periode
da den nødvendige nyoppdeling o g .
de derav følgende motsetninger mellom
de imperialistiske stormaktene allerede har fått form av væpnet konfrontasjon i Middelhavet og da den sosialis-

tiske revolusjonen følgelig mer og mer
kommer på dagsorden: Ujevnheten i monopolkapitalismens utvikling "viser at
imperialistiske kriger er absolutt
uunngåelig på et slikt Økonomisk grunnlag, så len$e den private eiendomsrett
til produksJonsmidlene består". I
stedet for å framholde dette overfor
småborgernes pasifisme, og dermed
rive ned alle deres illusjoner om
privateiendommens velsignelser o g
trekke dem over på arbeiderklassens
standpunkt, konsoliderer en illusjonene.
Kanskje det viktigste punktet i
Lenins analyse av imperialismen er
hans teori om at ekstraprofitten
som følger med imperialismen gjør det
mulig for borgerskapet på alle mulige
måter å bestikke et Øvre lag av arbeiderne, et såkalt arbeiderarmstokrati.
Dette blir utpekt som det objektive
grunnlaget for den 2. internasjonales
opportunisme og sammenbrudd i og med
1. verdenskrig. Nå som dengang har
borgerskapet sin sosiale støtte i
opportinistene og i dem som omgir seg
med revolusjonære fraser 1 men vil ha
enhet m~ dem. Med styrkingen av norsk
imperialisme blir det avgjØrende viktig for kommunistene å huske Lenins
ord: "Farligst i så måte er slike folk
som ikke vil forstå at kampen mot imperialismen er en tom, lØgnaktig frase
hvis den ikke er uløselig forbundet med
kampen mot opportunismen."

LES
OGSÅ

~ ,I

I

/ ... ./~~~~
;, •~'/)
1,

...

'-'111

.. .

;;,:«~~~~~IIE~

.<

: : : -. :.--::.~:::: ..

:::-...
. ..... :~
. .c

~

~/

. ,. .

~

~

~

.~::.:: ·::-: ••

;

;:, /

........,. ~-.,. .~i

··"

IIEI Til llllllSIIED_Sl~_&

, ,, L

lr1t1U ■1llll1
__

'

~

p111n ■ hnl11

~

~-:;.:=-::=
? ~ -~:';:,~":°

; ~ilt

~ ',.

..iJ. } ·. ·:./~·;
•••

i

-~I~~~l ~ .~~~

Ab o nn c nwn tsrri"l'll L'r kr. 15,- pr. tl.r.
den , od~

Bl·:-. tillingL'r :> L'nc.ks : ....,_._

'/IE/DfREN

Pu ,,1boks 286 3. Kampen .

o~:u ."i
I

l·) ,P i', tR tf, '. i L, 1 1 f,, fJIJPf J ARGM~GLR AV

I

HUHj 3ffl ~ iij

Il,,'· 1970 - 197 1 . i

alt

14

BONDEFANGERI ••••
flUllliller",

IH',l !LLll,GER ',fNOFS:

~,llJ[ Ff,' ,! ' P'.JSrnfJI) ?HbJ ' l'AMPI r: .

•Sl.(, •, .

FIN SOMMERLEIR
p iratfane og t i l bel ys n i ng av de n fo rtv i l e te fanta s ilØshet "medlemmer a v ArP
på unive r s itete t" har lagt fo r dag en i
s i t t t ykke spe s i a l numme r av " Material i s te n " om KUL. De n vellykt e sommerleiren var en vikti g be gi ve nh et i den
utvi kli ng en som i ti da framover aut omati sk ko mme r til ~ feie al l e s pe kulasj on er til s i de .
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de rimo t i nn f o r r asj onalisering i i ndust rien, j f r , intervju i Friheten i
j uni)
Sli k pr odu se rer småb orgarskapet sine
så r e e nk le livslØ gner! Berge Furre er
in gen so s i ali s t, me n eit svevndyssande draumk vede .
Men f Ør a ugene b lir å pna for det
de nnes i di ge , vi l SV med sin klassealliansepolitikk o g sanselaust opportuni s tille s temmejakt blant bØndene . .
halde fram med å forkludre alle tillØp
t i l mo bili s erin g av arbeidarar bak
e igne kl J s s e k rav. SV's bondefangeri
er og s å arbeidarfangeri o g det hemmar
den s j ølstendige organiseringa av
arbeidarklass e n som på bakgrunn av
ein gryande fascisme er meir livsvik t ig enn nok on gong .

SV's BONDEFAN G ER I
Gnisten har i eit tidlegare nummer
(nr.l-1974) teke for seg SV's faglege
politikk og konkludert med at valforbundet står klippefast forankra på
klassesamarbeiaets grunn med sosial
basis i det nedre skikt av fagforeiningsbyråkratiet.
Dette er sjølsagt berre eine delen
av SV's ansikt. Særleg i samband med
jordbruksgjeret har valforbundet markePt seg som ein ivrig forkjempar for
bondeklassens interesser. SV's klassesamarbeid omfattar også samarbeid
mellom arbeidarklasse og. småborgarskap. Grupperinga har sitt historiske
og ideologiske ankerfeste i Nygaardsvoldtradisjonen og populistparolen
by og land - hand i hand. In gen burde
bli overraska over at graden av militant kampinstilling - m.a. med støtte
til leveringsstreik - under jordbruksoppgjeret stod i talande kontrast til
den duknakka ja- og -amen-haldninga
til Jern- og Metall's usle krav på
7,5%, Dette som ein av mange indikasjonar på kva for ei klasse som skal
ha leiinga i den klassealliansen
mellom bØnder og arbeidarar som valforbundet har sett seg som må l å smi.
Av tvingande grunnar må konstruksjonen av denne klassealliansen s k je
på småborgarlege (dvs. reformistiske)
premissar. SV's oppgåve og funksjon i
norsk politikk i dag går kort ut på å
fylke alle klasser - spesielt arb eidarklassen - bak småborgarskapets kamp
for sine klasseinteresser.
Bakgrunnen for den sterke posisjonen Berge Furre har oppnådd som moderne
bondefØrar får hovusakleg si forklari ng i 2 forhold: Oppsvinget i det politiske medvitet blant bØndene under
EEC-k ampen - der bØndenes spesifikke
interesser i stor grad kom til å bestemme premissane for Folkebevegelsens
kamp - og den sterkt utsette stillinga
småbØndene står i generelt og ved inn- ·
gangen til oljealderen spesielt. I
denne situasjonen er de t Berge Furre
står fram som produsent av det ideologiske grunnlaget for bondeklassens kamp,
og han har brukt si akademiske daning
til å grunngi denne kampen på ein delvis ny - men .framfor alt meir sys tematisk måte enn andre talsmenn for
klassen i nyare tid.
For SV eksisterer ikkje bondespØrsmålet som problem. Forutsetningane for
sosialismen er alt til stades i norsk
jordbruk, om vi skal tru ein usignert
artikkel i Grientering nr.24 - 1974:
"Men i dag har storparten av gardbrukarane slutta t tru på den borgarlege buskagitasjonen om at sosi~
aliatane vil ta jorda frå folk·.
Sosialisme betyr at folket skal
eige produksjonsmidla. Eigedom skal
ikkje gje grunnlag for utbytting av
andre. Det betyr at dei som arbeider på jorda skal eige henne. På
den måten har ein lenge praktisert
ein slags sosialisme i store delar
av norsk jordbruk .••• Stadig :
fleire ser at berre ei sosialistisk
samfunnsordning kan sikre skikk~
elege 0etalingsvilkår og Økonomiske
k år, god ressursutnytting og ei
trygg utviltling av bygdesamfunnet."'
Det får vi kalle ~lar beskjed. Det som
man g lar på at det norske landbruket i
dag er fullkorne, er altså .at privateigedomen i kk je har sikre nok vilkår.
Av alle ismer blir denne forsvarspoli t ikk en for grunnlov og grunneigedom
a s sos i ert med sosialismen. Vi noterer
o s s og s å at denne"marxistiske" partibygg jande g rupperinga stemplar marxisme n s om "borgarleg buskagitasjon".
Fo r vå r del kan vi love at agitasjonen
mo t privatei gedomen skal fortsette om n ø dve ndi g også i buskene. Sosial~
isme b e tyr innfØring av samfunnsmessig
p r o duks jon på alle plan, og det er
i kkje mins t vi ktig i landbruket.
I f Ølg j e Berge Furre må norsk jordb ruk av naturmessige grunnar alltid
må tte b a s ere se g på smådrift:

" Topografien forbyr stordrift i
mykje av lan det. Jorda ligg spreidd
mellom ur o g stein og vatn og sjØ i
små lappar (:). Ho kan ikkje rasjonelt drivast i storbruk".
Så veit vi det, Den norske topografien
er og blir så småborgarleg at den ·
åleine hindrar gjennomfØringa av sosialismen på landsbygda.
Den almen-ideologiske rettferdiggjeringa av kampen for småbruksinteressene foretek Berge Furre med verdensfrelsande referansar til ressurskrisa
o g b e h ovet f o r å auke den nors k e sjØlb erg in ga. So m alle k lasser med særinteres s er .har ogs !
småborgarskapet
bruk for å fork le sine spesielle særinteresser i almene nasjonale og globale talemå tar. Fordi småbruk et har
evne til å utnytte alle ressursar, er
ifØl g je Be r g e Furre småbruksinteress~
en e i s amsvar med interessene til
verd en s f o l k . Hans patetisk framførte
do meda gsvisjonar om ressurskrise er

propaganda andsynes arbeidarklassen
med sikte på stØtte for småbruksinteressene, består for det første i å
dramatisere til det absurde levestandarden blant bØndene. Ved nok ein gong
å manipulere tendensiøst med statistikken kjem han fram til at:
"Fyrst når bruket kjem over 200
dekar,kjem godtgjerdsla for årsverket opp i gjennomsnittet for
industrien og over det".
(Orientering nr.22)
Altså: Gjennomsnittsbonden har berre
ca. ~alvparten av levestandarden til
ein industriarbeidar.
I 1taden for å motbevise dette ved
reknestykke skal vi her nØye oss med
eit sitat frå Berge Furres partikamerat Ottar Brox,som også tyr til
statistikk, men han for~ påvise
fordelane ved utkantlivet:
"Sosialogiske undersØltelser b ekrefter det som de fleste veit,
nemlig at lo.ooo kr. i kontant~
inntekter for en småbruker skaffer
·ham en levestandard som minst tilsvarer det doble for en industri9-rbeider i byen."
(Ottar Brox: Norsk landbruk,Pa~ ·
1969)
For det andre må Berge Furre vise at
bØndenes kamp for hØgare prisar ikkje
står i motsetnad til forbrukarinter essene. Vil ikkje ei utvida inntektsramme for jordbruket slå ut i hØgare
prisar for forbrukarane, spør han i
Orientering ~r. 22. Han svarar sjØlv:
"Dersom inntektsauken for jordbruket bert teken ut som auke i forbruksprisane vil det skje, men .
ikkje dersom inntektsauken vert
teken ut ved subsidiar og stØtteordningar som går over statsbudsjettet og som kan finansierast
ved hardare akattlegging av dei
som har råd til å betala."

in s pirerte av d en reaksjonære befolkningsteorien t il SV's eigen husfilosof
Robert Malthus. Teorien abstraherer
ressursproblematikken frå all histori ~k samanhang med produktivkrefter og
pro duksjonsforhold, og ein kan knapt
tenkje seg ei meir effektiv rosemaling
av verdskapitalismen enn den Berge
Furre indirekte er mann for ved på
denne måten å vende blikket bort frå
utbyttingsmekanismene i nasjonal og
internasjonal målestokk og i staden
skvaldre i veg med sin skinvisdom frå
vulgærvitskapens mØrkeloft. (Det bØr
også nemnast at det er malthusianismen
som er. det ideologiske grumset son.
visse populistskikt innan SV har henta
fram for å gå mot arbeidarklassens
lØnskamp)
Almene parolar om sjØlberging vil
vi bestemt avvise som reåksjonær politikk, men om det viste seg nØdvend~g
- i ein krisesituasjon - åta brakklagd jord i bruk igjen, ville det
vere illusorisk å tru at det ville
kunne s4je ved satsing på småbruk.
Her måtte aet sterkare lut til - t.d.
nasjonalisering,
Vi har sagt det ofte fØr, men gjentar det likevel: Den grunnleggande
årsaka til ruinering av småbruk ligg
i produktivitetsklØfta mellom små og
store bru~. Dei små går under - her
som i ihdustrien - i konkurransen med
dei store. Denne enkle sanninga er
ukjent for Berge Furre og SV. FØrstnemnde går i sine apologiar for småbruket så langt som å identifisere
norsk landbruk med småbrux. Dette ved
å vise til at det av eit samla tal på
125 ooo bruk i Nsrge finst berre 500
bruk ower Soo mål og ca.6!00 over 200
mål. Eit typisk eksempel på fusk med
stati"tikk . .Det samla arealet av
større bruk er sjØlsagt betydeleg i
forhold til . samla areal av små bruk,
o~ utviklingstendensen går nØdvendig
i retning av stordrift.
Den Økonomiske sida av Berge Furres
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Dette er ein kopi av AKP-oppskrifta
om å "ta pengane frå monopola."
Monopolkapitalens stat skal ska t tleggje monopola så sterkt at bå de
bØndene o g arbeidarane skal få det
betre. Det småborgarlege venstre for står ikkie at motsetninga mellom småborgarskapet o g arbeidarklassen er av
objektiv nåtur, og som berre småborgarskapet har interesse av å dekkkje
over.
Det k an ikkje vere arbeidarklassens
politikk å støtte bØndenes interesser
som grunnei g arar og vareprodusentar.
I fråveret av ein sjØlvstendig agrarpolitikk frå arbeidarklassen s side
kan det for k ommunistane i dag berre
korne på tale å stØtte progressive
borgarle ge ~rav (nasjonalisering,
nabosamvirk e) som lettar situasjonen
for b Øndene som arb eidarar. Om bØndene b lir stø tta pa ei g ne premissar,
vi k lar e i n se g nØdvendigvis inn i småborgars k a pet s e i gen mØrke labyrint
der det in gen utve g finst. Småborgarens idealisme går ut på å sjå sine Økonomis k e vans k ar som resultat av ein
tilfeldi g politi*k frå stat, monopol,
bankar og frå "jØdane" i omsetningsledda. Han vil aldri som småborg ar
kunne gå til å ta k på k apitalismen som
system fordi han som privateigar og
vareprodusent sjØlv s tår med eine
beinet i b orgars k a pet.Hifor står han
tilba k e med d e t fromme, naive og reaksjonære Øn skj et om at utviklin g a av
k apitalen o g produktivkreftene skal
gå s a k te e l l er aller helst stoppe.
De tte s iste se r ut til å vere det
håpet Be r ge .Furre har for framtida.
Han er ein i vri g talsmann for tiltak
i lovs fo r m mo t fabrik k produksjon av
e gg , broiler o g flesk:
"Des s e pro duks jonane må sikrast .
f o r d e i mi ndre bruk a."
( Or i enteri n g nr. 25)
(Men som god sosialdemokrat går han
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~oruten alle de SV- standpunkter vi har
nevnt ove nfor, Øyner "avantgarden" i
oljepr-litikken en utviklingsspiral
som riktig håndtert kan fØre ti~ sosialismen. Sp ringbrettet er ikke annet
enn de statlige organer som bygges opp
i forbindelse med oljeutv1nn1ngen . . V1
leser: "., ,stat ens oljeselskap .• ,kan
bli et politisk instrument som bruker
all sin innflytelse til å presse fram
nasjonal isering og sos i aliser in g av
det " private næringslivet." (s,5) En
slik hardhe ndt sosialisering kan selvsag t ikke presses fram uten demokra tisk støtte: "En vil knapt mob ilisere
støtte en gang fra arbeiderklassen for
en aktiv nasjonal1ser1ngsl1nje, uten
at dette e r kny tt et sammen med styring,
aktiv og derilokratisk kontroll på g runnplanet i bedriftene ." Og hvordan har
s å våre perspektiv rike statssosialister
tenkt seg formene for"aktiv og demokratisk kontro ll" og inti~ forbindelse
mellom stat og ~runnplan? Det oppst å r

omfattende organi satdri sk byggverk for
å k ue arbe iderkl assen 1 dens kamp mot
den uunngåelige Økende merverdiutpressinga 1 tida som kommer . Så hØye akkumulasjonsrater som vil være nødvendi g 1
oljevirksomheten , t åler fkke kapitalen
skjerpet motstand fra arbeide rne. Sta ten vil ~åtte tre inn f or~ hindre og
umuliggjØre utbrudd av stre1 ;:er ;: ~ : rbe1dsp1assene . Denne prosessen er allerede l angt .på vei 1 og me d at LO rorlengst er blitt en dPJ RV ~t et e n s ~c r~ c rative b:vs:-verk oe pre sses viiere ~r ar.:
i og med at forslaget om oppret te1 sP.n
av et s tatli g i nntektsråd i gjen er
blitt aktualisert i Arbei derpa rtie t s
presse . Angrepet på arbeider1Ønn1ngene
som vil skyte fart som en fØl ge av de n ne spesielle hØykonjunkturen, er int imt
forbundet med en slik ny omdreinin g i
statens korporativiseringsprosess .
Borgerskapets tradisjonelle part ier
stø tter sterkt opp om de nne utviklin gen.
Om enn HØy r e -representanter b i de av
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egne fordommer m.h . t, statsdrift og på
grunn av hensynet til store deler av
sin velgermasse verbalt går ste rkt ut
mot et for stekt statli g engasjement,
står de sammen med Arbeiderpartiet ved
realvoteringene i Stortinget (jfr . Rafnes- og Mongstadprosjektet).
Småborgerskapet har tross s i n ent yd i~
reaksjonære interesse av li oro r e t ;1o l de
småproduksjon og utlevde produk s j on c f o rmer , inntatt vekslende stan dpunkter til
statens oljepolitikk . Dette kommer
blant annet til uttrykk gjennom S\'s
bo ldnin g til spØrsmålet. I praksis har
ikke SV-representantene på Stortinget
gjo rt annet ennå støtte opp om Arbe id. erpartiets politikk , hare me d en sta d i F
understreknin g av nødvendig heten av demokratisk , folkevalgt kontroll , sam funnsmessi ~ styring , en moderat utv i nningstakt med beskyttelse for bosettingsstrukt uren i utkantstrøk, vern om
primærnæringene , ve kt på opprettholdel se av et variert nærin gsliv osv . osv .
Alts å: støtte til statspart i et framfor
noe her i landet og dermed til opprettholdelsen av kapitalforholdet samtidi r
med en e vig jamring over kapitalens herjinger og Øde le ggen de virk n in ~er overfor
småborge r skapets eksistensbetin gelser.
En mer selvstendi g og offen s iv hol d ning overfor Arbei de rp arti finner viimidlertid på SVs ven stre fl Øy , nærmere
bestemt uttrykt i Kontrast- g ruppen s ti d sskrift. Denne g ruppen, som 1 da~ for
alvor har tildelt seg selv r o llen s om
teoretis k avantgarde o ~ a po l oget for SV
SVs r evo lus jonære karakter, ha r i sit t
temanummer om oljen (Kontrast 46) 1 lede ren og i artikler forøvrig s l ått an
en del politiske toner som i sin konsekvens ikke er så rent lite urovekkende,
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STATSMASKINERI

MED

SOSIALIS ME SOM
VEDHENG
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jo problemer: " .. de n raske utbyggingstakten 1 olje sektoren vil gjØ re statli f, kontro ll med lØnnsfastsettelsen
vanskelig." Men: En kan jo ta arbeiderne med på råd - inntektsråd! Sk rupler?
\'el, på den ene s ide:" .. ville dette
innebære å gå inn 1 en samordn in g av
inntektsoppgjØrene , n oe som fagbevegelsen hitt il har bekjempet." - Men på
den annen side:" • .. er det spørsmål om
ikke samor dning av inntektsoppgjØrene
vil tvinge seg fram uansett." Noe forblØffet over disse konsekvensene, men
på ingen må te slått av marken, tar våre
drist i ge statssosialister fØlgene av
sin egen logikk. Som man reder så
lig-ger r:an. \'ed å 1':atse på staten som
basis i sosialiseringsstrategi en ville
det selvsagt være naivt !t lukke · Øynene
for nødvendigheten av å ~å kontroll
over arbeide;klassens lØnninger gje nnom
et sentralt organ , "en samordning av
inntektsoppgJØrene ville jo tvinge seg
fram uansett." Overfor tilbakeli gge nd e
og mis ten k somme arbeide re som er ganske
blinde for den sosialistiske aura Kon trastgruppen Øyner 1 inntektsråd og
andre statsorganer, vet gruppen å svare
for seg i likhet med Aspengren: "Vi vil
g j Øre premissene for samordninger til
et vikti~ konfrontasjonspunkt ."
Kontr~st-g ruppen kom i fjor med iltre tilro p om sekterisme da vi d ristet
oss til å påpeke hvilken spesiell funksjon nettopp SV utøver som påskynder
av den korpo rativiseringsprosess som
valser framover 1 dagens norske kapitalisme . \'1 venter nå spent på samme
g r uppes oppgitte utskrikelser over sekterisme innen arbeiderklassen når de nne
usolidarisk vil vende både stat og SV
ry ggen.
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brukt på av monopolkapitalen hindrer
dem i å oppnå noen av de kortsiktige
intere~sene." Det kaller på smilet å
se hvordan AKP i forsvaret av sine
standpunkter må motsi seg selv for
annenhver linje.
De t AKP mener , er rett og slett
at "monopol kapitalen" hindrer fremmeda rb eiderne i å oppnå noen av de
fordeler som selv etnikere setter pris
på og samtidig bruker fremmeda rbeiderne mot etnikerne: " De kortsiktige
in ter essene "(til etnikerne) "er trygge a r beidsplasser , heving av reallØnna, skikkelige boligforhold , en sammensveisa og solidarisk arbeiderklasse , god organisasjonsprosent i fagforeningene ," (en bØr merke se g den
nære tilknytning mellom di sse to punktene i AKPs tankeve r den) "proletarisk
og kommunistisk ledelse a v klassekampen , b orgerligdemokratiske rettigheter
osv. Må ten mono polka pital en bruker
fremmedarbeidere på som kr iseregul e rende faktor truer samtlige av de
kortsiktige i nteressene som er nevnt
ovenfo r."
Og denne " måten11 ik ke bare truer, men
hindrer samtidig fremmeda rbeiderne i å
realisere ko rtsiktige interesser ! De t
er "monopolkapitalen " som dikterer betingelsene, noe som slåes fast som objektivt. Her skal fremmedarbeiderne- bare resignere, og det sk al å penbart
ogs å de av dem som vil satse på rev olusjonær virksomhet . Den nasjonale arbeiderklassens lan5siktige interess er
er , sier AKP, "å gJenndm fØre en sosialistisk revolusj on ot 'de nne langsik tige inter~ssen avhenger i meget stor
grad av stillingen til dens kortsik tige interesser ", interesser som frem medarbeiderne alts å er utelukket fra å
realisere, noe som igjen altså fjerner
dem fra revolusjonen! For ikke å tale
om at deres kortsiktige inte resse jo
står i motsetning til de kortsiktige ,
etniske interesser som "i meget stor
grad " er betingelse for revolusjon .
Vi skal i denne sammenh eng se bort
fra de mer og mer håplØse selvmotsigelser AKP leverer når gruppen, på
tross av de ovennevnte standpunktene ,
skal forklare h vordan det kan ha seg
at fremmedarbeidere, like så vel som
andre arbeidere, faktisk har fØrt en
framgangsrik kamp mot kapitalen . Vi
skal også bare kort nevne det selvmotsigende i at AKP, på bakgrunn av ovennevnte uhyrligheter , vil "STENGE GRENSENE " for "deretter å solidarisere seg
med dem som allerede er i landet", som
det tolerant heter i artikkelen. Vi
skal heller se på det som er den
objektive bakgrunn for småborgerskapets selvmotsigende standpunkt , for p~
den måten å vise hvor AKP-gruppen
hØrer hjemme i bildet.
IMPERIALISMEN
Det er hØvelig åta utgangspunkt i
et referat av det AKP legger i sitt
snakk om "måten" "monopolkapitalen"
"bruker" fremmedarbeiderne på . Vi siterer AKPs hovedpunkter i sammenheng:
"Monopolkapitalen bruker fremmedarbeiderne som kriseregulerende faktor.
Fremmedarbeiderne er en billig investering i arbe i dskraft. Monopolborgerskapet bruker fremmedarbeidere
som pressmid del mot den nasJonale arbeiderklassen ••• Monopolborgerskapet
bruker fremmedarbeidere som ledd i
den interne strukturrasJonalisering."
Det er ikke ett eneste av disse
punkter som ikke gjelder like mye for
kapitalens forhold til arbeiderklas sen i allmenhet, Det som er avslørende for den rasisme AKP smugler inn,
er at organ1 sasJonen bare går inn på
nettopp den problemstilling monopol kapitalen er interessert i å hevde
for å splitte arbeiderklassens undergrupper fra hverandre. At AKP godtar
problemstillingen, ligger for det
rø~ste i at det ~odtar kapitalens
overh Øyhet , og sier til fremmeda rbeiderne: " måten monopolkapitalen bruker
dere på hindrer de re i å realisere
deres interesser på kort sikt". Dernest i at det finner disse ovennevnte punktene særegne for fremmed ar-

beiderne, mens de selvsagt gje l der
for arbeiderne i det hele tatt, Det
AKP sier, er i realiteten at plutokratenes o n d e vilje binde r arbeiderklas;en til kapitalen~ et interess e fellesskap. Alle arbeidere er ut b yttet
på samme måt ~uansett hvor ivrig AKP
benekter det - og kan derfor ut f r a
småborgerskapets synspunkt synes å
"bli brukt" i "intern strukturrasj o nalisering" og som "krisere guleren de
faktorer" og "billig investering i
arbeidskraft", Men dette uttrykker
lovmessige forhold innen merverdiproduksjonen og den industrielle reservearm~. De er ikke bundet til arbeidere
med særlig hudfarge, selv om en d el
brune småb orgere åpenbart er av den
oppfatni ng. Kapitalen sØker og vil
alltid sØke å bruke enhver arbeider
og/eller arbeidergruppe " som press middel" mot andre a rbei dere og/eller
arbeidergrupper. Den lykkes de sto
bedre i dette om den klarer å utpeke
spesielle grupper av arbeidere som
bærere av slike splitt elsesprinsipp ,
slik det er tilfellet når dens AKPservitører sier rett ut at " monopolborgerskapet" bruker fremmedarbeiderne til "streikebryteri", og at det
fØlgelig er riktig å hyle " STENG GREN SENE! " Fra småborge r skapets hysteris ke standpunkt er det selvsagt slik at
monopolkapitale n "bruker" arbeiderkklassen til å redde sitt skinn. Sl ik
vil det alltid se ut, for kapitalen
lever på arbeiderne, og skal den redde seg, så må den selvsagt gjØre
"bruk" a v sin egen eksistensbetingelse. Det AKP ikke forstår, er at kapitalen ha re kan re g~!ere sin krise ved
å Ødelegge forutsetningene for reguleringen, og at den mulighe t for sosia listisk rev olusjon dette innebære r,
bare kan realiseres ve d klassesoli daritet, o~s~ over landegrensene. AKP
innbille r seg tvert om at "monopolkapitalen "kan rhgul e re sin krise på
tross av arbeidernes klassekamp (husk:
"dere er ikke i stand til å realisere
deres inte resser!" ) .
Og dette , mener AKP, er tilfellet
fordi kapitalen er imperialistisk.
Gruppen må innrømme at arbeiderstrømmene over landegrensene v ar progressiv i forrige århundre , men hevder at
de ikke er d e t ~ • fordi denne
"tvangsinternasJonaliseringen foregår i hovedsak på imperialismens pre misser , ikke på proletari a tets premisser "! Men det gjorde de n kanskje i
forrige å rhun d re? Hvis grensene stenges , så foregår det kansk je på norske pro l e t are rs premisser? Ja, m'eri"e'r"
AKP. Stilt ove rfor det kinklge faktum
at parolen " STENG GRENSENE!" er i
overensstemme lse med "mon opolkapitalens" nåvæ reride taktikk, at grensene
ill blit stengt i pakt med innstillingen fra LO, regjeringen og Danielsen-komiteen , bemerker g ruppen det
fØlgende: " Innvandringsstopp en er til
de ls en innrømmelse av kravet om ikke
å bruke slike k~iseregu l e rende faktorer med alle de negati ve virk nin gene de har . Men pe d en andre siden
er innvand.ri ngsstoppen ledd i en langsikti g polit ikk." - Det skal det være ·
sikkert og visst at den er! Monopolkapitalen bruker fremmedarbeiderne
som "kriseregul~rende fakt6 r" ved å
hindre den etniske småindustrien i å
ta i bruk den billige arbeidskraften
som ville være en betingelse for dens
videre eksistens i den "interne struk turrasjonalise ring" som nå er i gahg.
Altså .drei er d et seg " på den ene siden
siden" om en "innrømmelse " til p r o letariatets premi ss ·r , " på den andre
siden" o m at det etniske prolet ariatet
åpenbart "delvis" har sammenfallende
interesser med plutokratene, For å si
det med AKPs egne ord : "Monopolkapitalens kortsiktige eller langsiktige
interesser avgj Ør om grens ene ikal
stenges eller åpnes i de enkelte Øye r
bli kk eller perioder ."
Slike klassesamarbeidsbravader er
d~t nødvendige resultat av et klasse standpunkt som ikke kan innbefatte at
en begriper at imperialismen er en
h~storisk pro5ressiv ~konomisk utviklin5 , kapitalismens siste stadium, som
defiriitivt og i verdensmål estokk legger grunne n for overvinnelse n av små0

borgerlige produksjonsformer. Det nyt•
ter ikke å sortere ut "proletariske
premisse r" og"monopolkapitalistiske
premisser" innen de nne utv iklinge~.
For utviklingen er en helhet, og en
kan ikke del e den opp i " gode " og
"dårlige" sider - slik AKP, presis som
cten gam le småborgerkongen Proudhon,
ynder å gjøre det . Den progressive
historiske utvikling foregå r i et
klassesamfunn nødvendigvis i en avskylig form av menneskelig fornedrelse. Denne er ikke minst iøynefallende når det gjelder arbeidervandringene over landegransene. Ikke desto
mindre er det bare reaksjonære som benekter det pro g ressive i d isse arbei•
dervandringene.
Dett~ blir ikke minst klart i forbindelse med de krav de r eaksjo nære
stiller i den ne forbindelse, så som
det fascistiske "STENG GRENSENE!". AKP
uttale r: " I fremmedarbeidernes hjemsteder fins det landsbyer der det bare
er kvinner, barn og oldinger tilbake.
Er det "proletarisk internasjonalis me" å stØtte en slik utvikling , slik
KUL - og Romatraktaten - gjØr? " Når
AKP her finner at kommunistisk og imperialistisk politikk er ett og det
samme, så skal en være klar over at
det slett ikke d reier seg om et
bevisst demagogisk poeng. Kje r nen i
småborgerskapets politikk er nettopp
nært knyttet til at denne klassens
talsmenn ikke er i stand til å se forskjell på a rbeI'derklas sens og kapitalistklassens standpunkt. De representerer en baksGreversk interesse i
forhold til dem begge, og hater dem
begge like blindt , I pr a k sis blir
disse talsmenn de rme d bare talsme n n
for de reaksjonære krefter som i re a liteten er avhengige a v den utviklede
imperialismens beskyt tende vinger fo r
for å kunne bestå. Når paroler som
"STENG GRENSENE!" realiseres, så Øk er
den menneskelige fornedrelse de ne vnt e
talsmenn sa seg å ville bekjempe. Ærlige AKP-medlemmer bØr spørre etter de
Økonomiske å rsakene til arbeide rv a ndr ingene . Og svaret vil de finne ikke
bare i kapitalisme ns generelle struktur, men særlig i den ujevne utvikling
av kapitalismen som kjennetegnerimperialismen. Innen imperia lismens ram~
mer må det nødvendigvis eksistere
landområder uten mulighet er fo r vidert
kapitalistisk utvikling. Dette er elementær lærdom for kommunister. Folk
som vil STENGE GRENSENE , derimot, har
fØlgende svada å komme med som beskrivelse av herskerklassenes interesser i
disse områdene: "Eksport av fremme darbeidere (!) brukes av eksportlanda
for å kvitte seg med overskudd av arbeidskraft, men samti d ig 05så for å
kvitte seg med den revolusJonære delen
av arbeidsløse." Og de har fØlgende å
si om disse undertryktes interesser:
"Fremmedarbeidernes langsiktige int e resser er å få oppfylt alle sine kortsiktige intere ~ser (!) i sine egne
lan d, fØrst og fremst ved å f å arbeid~
(Den dir skal vi merke oss!)"Dette er
også forutsetningen f or at deres langsiktige interesse i form av sosialistisk revolusjon overhodet kan bli oppfylt ."
Denne imbesille i gno reringen av den
Øko· omiske basis, av at "fr E □medarbei
derne" st år i en proletarisk stilling
og fØlgelig har objektiv interesse av
revolus~on i alle kapitali sti ske land,
av at de nødvendig er henvist til å
sØke arbeid utenfor d e egne landenes
grenser for overhodet å overleve,
leder altså til parolen " STENG GRENSRNE !" og dermed også til støtte a v
den "interne strukturrasjonalisering"
som karitalistklassen i et imperialistisk land som Norge ser seg tjent
med . Dette er en proteksjonisme som
rører ti l en b&re Økende materiell
elendighet i fremmedarbeidernes hjemsteder .
Det er ka rakteristisk at AKP som en
erstatning for en analyse av fremmed arbeidernes proletariske stilling velger å preike om problemet som om d et
hadde sitt opphav i den onde vilje hos
herskerklassene i cisse arbeidernes
hjemland , i deres vilje til å sette i
verk "eks port " av arb eidere for å
"b ruke " denne for politiske fOrm ål -
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uten at en altså et Øyeblikk tenker på
den ob j ekti ve betingelsen for en slik
eventuell polit i kk , nemlig nettopp
eiendomslØsheten .
"GEGEN ROTFRONT UND REAKTION "
Det er denne eiendoms l Øsheten som i
takt med det imperial istis ke verdens systemets ut vikling sveiser alle
lønnsarbeidere sammen til en internasjonal klasse . Ved i realiteten å
henvise til dette kjenn etegn for å
rettferdiggjØre "STENG GRENS ENE !",
retter AKP sla g et mot hele arbeider•
klassen , samtidig som det vil bekjempe "monopolborgerskapet". Det er ikke
noe overraskende i dette . Småborgerskapet har alltid kommet ut i selvmotsigelser som fØlge av at det må bekjempe begge de klasser som er p r ogressive i forhold til det selv. AKPs
forvirring på dette felt er illustrert
av den beryktede setningen i gruppens
prinsipprogram , om at me llomst o re
kapitalister vil "vakle mellom antimonopolisme og reaksjon ". Den gamle
sannhet at den småborger lige reaksjon
nettopp er antimonopolistisk - " ~
Rotfront und Reaktion" , som kampropet
lØd i Horst Wessel -s angen - er grup pen ukjent med , fordi den ikke tør
analysere seg selv .
På den ene side vil småborgerens
selvmotsigende situasjon røre til at
han reagerer mot både arbeiderk las se
og kapitalistklasse . Men på den annen
side rører den samme selvmotsigende
stilling til at han unngår å reagere
direkte. For hans stillin g er ikke
bare kJennetegnet av at ' han -står i
klemme mellom de to hovedklassene, men
og3å av at han er seg bevisst når som
helst å kunne bli enten proletarisert
eller en op-komling innad i kapitalistklassens rekker, bli småk apitalist. Dette har tradisjonelt rørt til
at han har vist vilje til - på sitt
misforståtte vis - å "solidarisere"
seg med viss e skikt av såvel arbeiderklassen so~ av kapitalistklassen. No e
som igjen rører til a t hans klassemessige agitasjon kommer til å rette
seg særlig mot spesielle , iøynefallende grupper innen hver av de to ho vedklassene. Han slår på sekken og
mener eselet: agitasjonen mot kapi talistklassen tar form av en agitasjon mot "rentenister" eller " monopolister" (som AKP karakteristisk nok
mener er en egen klasse); agitasjonen
mot arbeiderklassen tar - helt tradisjonelt - form av en agitasjon mot
fremmedarbeiderne. Agitasjonen ret ter seg, kort sagt, mot de grupper innen de to hovedklasser som småborgerens fØleri utpeker som hovedfiender
alt etter hans egen proletarisering
eller gulasjering . Det er fØrst og
fremst kapitalistklassen som tjener på
slik agitasjon , for den har framfor
noen behov for småborgerlig innflytelse i arbeiderklassen, samtidig som ka pitalistklassens enhetlige karakter
fØrer til at politist støtte til små kapitalister også er en støtte for
monopolistene .
Det er på denne måten at fascismen
eller nasjonalsosialismen , med sitt
prat om klassefellesskap mellom arbei dere , småborgere og småkapitalister ,
blir et reds'ap for monopolkapitalen ,
og da i den betydning dette ordet virkelig har , nemlig kapitalens monopolistiske stadium.
Det er i kraft av dette klassesamarbeidet at kapitalen kan innføre
p olitistaten, permanent hvit terror og
formell avskaffelse· av de borgerligdemokratiske rettigheter . Ikke minst
kan den benytte seg av paroler som
" STENG GRENSENE !" i det forberedende
arbeidet på dette feltet , slik vi
nevnte det i Gnisten nr . 2 . De t er
kanskje tegn på en begynnende dårlig
samvittighet i AKP-gruppen , at denne
ikke i det hele tatt tØr ga inn på
våre argumenter her , men i stedet be -
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UNIVERSITETS MARXISME
Den marxistiske vitenskaps skjebne
er på en avgjØrende måte avhengig av
dens forhold til arbeiderklassens politiske organisasjoner. Derfor har
marxismens "utvikling" en form som i
h~y grad kan fØres tilbake til arbeinerklassens politisk-organisatoriske
historie. Den oppblomstring av marxistisk forskning som i dag finner ste d
ved universitetene i mange imperialistiske land - Norge inkludert - bØr
av denne grunn vurde res i forhold til
arbeiderklassens aktuelle organisatoriske sentra, i Norge s å å si utelukkende sosialdemokratiske organisasjoner. Mens hØyresosialdemokratiets herredømme i arbeiderklassen i Norge etter
krigen ikke overraskende var en dvaleperiode for marxismen, har vi sett de
siste årene at dette sosialdemokratiets krise ledsages av en kraftig utvikling av venstresosialdemokratiet og
den nevnte rehabilitering av "marxistiske"problemstillinger og de revisj onistiske lØsninger som svarer til det
nye sosialdemokratiets fremvekst. For
kommunister er det av avgjørende betydning .å se sammenhengen mellom disse
tingene, ikke minst for å kunne utarbeide den marxistiske vitenskap dit
hvor et brudd med den sosialdemokratiske ideologi blir nødvendig.
Vår analyse av venstresosial demokratiet er presenterfi tidligere nr.
av Gnisten og skal her bare oppsummeres: det at hØyresosialdemokratiet har
påtatt seg de oppgaver staten har som
funksjon å utfØre for å sikre kapitalens reproduksjonsbetingelser (og ikke
minst den å integrere arbeiderklassens
kamp som en kontrollerbar variabel)
blir en belastning når kapitalens
logikk krever upopulære tiltak, dvs.
når den hØyresosialdemokratiske "sosialisme" ikke lenger kan skjule at den
er · imperialismens· adekvate politiske
uttrykk. I samme Øyeblikk blir det en
påtrengende oppgave for representantene for den borgerlige politikk innen
arbeiderbevegelsen å sørge for at arbeiderklassens oppbrudd fra sin hØyresosialdemokratiske ledelse ikke får
form av en massiv oppslutning om den
kommunistiske politikken, Det borgerlige ved venstresosialdemokratiets
politikk består i å fange opp denne radikaliseringen ved å fremstå med radikal form, men med sosialdemokratisk
innhold,
På universitetet produseres denne
politikkens "marxistiske" forkledning.
Det s ~•nes å være en motsigelse mellom det at universitetene - innenfor en
marxistisk analyse - fØrst og fremst
har som oppgave l produsere og reprodusere den ideologi som inngår i kapitalens reproduksjonsbetingelser og det at
det ved de samme universiteter i dag
anlegges marxi~tiske synsmåter innen de
fleste betydningsfulle samfunnsviten- ··
skaper , uten at det f ra kapitalens side
gjØres alvorlige forfØyninger som retter seg mot denne utviklingen, Men det
er ingen motsigelse hvis vi undersØker
hva slags ideologi det i dag er behov
for: i de siste 15-20 åra har vi sett
en aksellerering av den strukturrasjonalisering som karakteriserer epoken

da kapitalen reproduserer seg selv som
monopolkapi tal. Denne utviklingen har
skapt behov for stadig mer omfattende
tiltak fra statens side, dvs, fra den
instans som står over enkeltkapitalene
og tar sine beslutninger ut fra vurderinger som går på betingelsene for
enkeltkapitalenes eksistens , altså på
sistemet. Det blir altså nØdvendig å
vite hvordan systemet fungerer som
helhet. Hvis "marxismen " på universitetet fØrst og fremst pres enteres som
en overlegen vitenskapelig teori ut
fra "indre" vitenskapelige kriterier,
f.eks. ved at den har en metode som
bedre enn noen annen kan gi kunnskap
om de enkelte fenomeners forhold til
det kapitalistiske system som helhet,
er sammenhengen med de behov vi har
karakterisert ovenfor åpenbar .
På denne måten oppstår den situasjon at venstresosialdemokratiets ideologi blir et uttrykk for politikken
til borgerskapets mest progressive
skikt. Den særegne "marxistiske" form
denne borgerlige politikken får hos
venstresosialdemokratiet , sørger for
at den befestes i grunnlaget for den
del av arbeiderklassens politikk som
ledes av dette organisatorike sentrum.
"Marxismen" fungerer altså på denne
måten som allianseskapende faktor mellom arbeiderklasse og borgerskap, en
effekt som pr. definisjon er sosialdemokratisk . Eks. på en slik politikk
er SV's standpunkt for sosialisering
av bank- og kredittvesen, et tiltak
som fØrst og fremst er i den norske
monopolkapitals interesse. Mer generelt er SV 's parlamentnrisme (se KULs
stensil om stortingsvalget) og faglige
politikk (se gnisten nr. 1, 1974) bekraftelse på at den "marxisme" SV kan
anvende seg av, er av den ovenfor
karakteriserte type, i det denne politikken gjØr arbeiderklassens politikk
til en del av det systemet staten skal
holde oversikt over, og "marxismen"
blir det nødvendige redskap for å identifisere og integrere de deler av
arbeiderklassen som med dens radikalisering truer med å falle utenfor rekkevidden av statens kontroll,
"Marxismens" posisjon på universitetet bØr altså ikke tolkes som noen
erobring fra "arbeiderklassens" side,
den snarere bekrefter analysen av universitetets oppgaver som ideologiprodusent.
Den marxisme som i dag dominerer på
universitetene har oppstått som en utvikling av den ideologi som oppsto i
tilknytning til studentopprøret i
slutten av 60-åra. Denne bevegelsens
halvmarxistiske ("nymarxismen")
teorier tok form av at de skulle støtte opp om kampen "mot professorveldet" og "for demokratisering" på universitetet og av at de skulle begrunne studentbevegelsens ideologikritisk~ praksis. Disse "nymarxistiske"
trekkene er ikke forsvunnet i dagens
forskjellige "marxismer", og der er
derfor all grunn til å påpeke sammenhengen mellom dem og monopolkapitalens
ideologiske behov. Hva det fØrste angår - demokratiseringen - representerer den en politisk parallell til ut
utviklingen av teknisk avanserte pro-

duktivkrefter og ekspansjonen av arbeidsoppgaver som krever andre egenskaper enn den en hØyt utviklet spesialisering kan fremskaffe. Krav om å
opprette de institusjonelle betingelser for utvikling av tverrfaglighet,
gruppearbeid, selvstendighet, muligheter for initiativ nedenfra osv. kan
derfor bare fungere som stØtte for den
del av ka pitalen som har behov f or det
nettopp disse egenskapene i selve arbeidsprosessen , og vi ser i dag hvordan det lavere skoleverket fra gymnaset og nedover reformeres nettopp ut
fra slike vurderinger. Det fremgår på
ny hvilke politiske interesser som
tjener på slike tiltak, legitimert ved
teorier som ofte ikke unnslår seg for
å gå som "marxistiske" og som organisatorisk bæres frem av arbeiderklassens "egne" organisasjoner.
Teorien om de intellektuelles rolle som autonome ideologikritikere fikk
et liv etter dØden i og med KAG i Bergen. Uten å knytte seg til eller støtte noe eksisterende politisk alternativ Ønsket denne gruppen å fungere som
et uavhengig forum for teoretisk arbeid og som sentral for teoretisk,
kommunistisk propaganda. En slik strategi må imidlertid med nødvendighet
bli offer for en ulØselig motsigelse:
ingen marxistisk teori er fullstendig
i seg selv, men må munne ut i en poli tikk - og det på et statlium i kapitalismen hvor arbeiderklassen er mer
gjennomorganisert sosialdemokratisk
og korporativt enn noensinne - vil representantene for denne linjen se sine
produkter omformet av de organisasjonene som bar en politikk, og som altså har etorganisk behov for marxistiske ali bier. Motsetningene innen KAG
om forholdet til SV indikerte at gruppen var oppmerk som på at den som uavhengig teorigruppe allikevel alltid
villle fungere som en støtte til SV 's
politikk. HØyreflØyen har nå tatt konsekvensene av dette og sluttet seg organisatorik til SV . VenstreflØyen kan
bare overvinne sitt fortsatte dilemma ve d en tilslutning til de organisasjoner som forener vitenskapelig marxistisk teori og konsekvent
kommunisti~k politikk: KUL og KA.
Allmennt er ~et bare denne tilknytningen til et kommunistisk sentrum i arbeiderklassen som kan sørge
for at arbeidene på universitetene med
den narxist iske vitenskap ikke omformes til (eller er) en ideologi som pr.
definisjon styrker systemet, Bare når
teoretiske standpunkter samtidig er
stØtte til en kommunistisk politikk og
det teoretiske arbeidet er integrert i
denne politikkens strategi , kan de mekanismer som frembringer universitetsmarxismens ideologi bekjempes,

I lØpet av hØstsemesteret kommer vi
til å gi ut en stensil der vi mer
inngående tar opp til behandling alle
problemer i tilknytning til universitetsmarxismen samt gir en analyse av
studentopprø ret i slutten av 60-åra
or drØfter bakgrunnen for opprettelser
av vår egen organisasjon.

I
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skylder oss for for å gjØre "et stort
nummer av hvor latterlig det er med
demokratiske rettigheter". Dette er en
forfalskning, og den spes opp med sitater trukket ut av sammenhengen· de
står i og plasert i nye. Vi er vant
med denslags fra det hold, vi har vist
hvordan AKP-gruppen er henvist til
slike tricks for å gi seg selv en odØr
av anstendighet, og heller ikke i
disse tilfellene har gruppen turdt å
benekte våre utsagn. Vi gjentar noe av
det vi skrev i Gnisten nr. 2:
"Det dreier seg ifØlge AKP-ledelsen om et tiltak ("STENG GRENSENE")
som betyr at en utnytter det for

arbeiderklassen positive faktum at den
no~s k-kapitalistiske staten fortsatt
er borgerlig-demokratisk og ikke totalitær! Men når en på denne måten
" utny tter" staten bare på det viset
bare at en oppfordrer den til totalitæ~e tiltak, da utnytter en nettopp
ikke den borgerlig-demokratiske staten; en utnytter og profiterer bare
på at denne staten med nødvendighet
beveger seg i totalitær retning. Og en
s kynder på denne utviklingen."
Men en skal også være klar over at·
dette er det selvfØlgelige eesultat
lenge borgerlie-småborgerlige skikt
utfra sitt eget klassestandpunkt
kjemper for opprettho ldelse av demokratiske retter. For de representerer
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selv samtidig en Økono~isk utvikling
som mei og mer vil reagere mot slike
re tter . Det vil ocså her bli en selvmotsigende kamp, som består i å lansere antidemokratiske paroler for å få
realisert demokrat iske mål, Bare
arbeiderklassen kan som klasse med
hell kjempe for disse rettene. Vi har
allerede - forrige gang regjeringen ilanserte parolen "STE:;G CRENSENE!" sett politiet (men så er jo politiet
ifØlge AKP " en del av arbeiderkl 8ssen") sortere innreis ende etter hudfargen ved grenseovergangene, og det
er for oss godt nok grunnlag for å avvise ethvert samrøre med AKP-organisasjonen mht. kamp for demokratiske
rettigheter.
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Kommunistisk Universitetslag veatok pJ
ekstraordinært semestermøte 13/9 et forslag til nye statutter som slår fast
at laget knytter seg organisatorisk til
Kommunistisk AK-beiderforbund. I formålsparagrafen understrekes det at hovedsiktepunktet for lagets virksomhet på universitetet er å verve kadre til KA og
å delta i arbeidet for å danne arbeiderklassens kommu,1istiske l p.rti i Norge,
Den politikk og den linje KUL har .
markert seg med innen universitetsverdenen, vårt syn på den klassemessige hovedmotsetning i framskre dne kapitali,tiske samfunn og ae stiategier som utledes
av et slikt syn, oppsto og k jempet seg
fram i konfrontasjon med en rekke andre
lPPlitiske strømninger innen mellomlagsbevegelsene på universitetet som alle
hadde aet til felles at de hevdet å representere arbeiderklassens interess~r.
Like sikkert som vi står fast ved den
politiske betydningen av den framkjemping
av marxismen KUL h ar stått i bresjen f or
på universitetet i Oslo, like bevisste
er vi lagets begrensninger som universitetslag alene.
-rnetablering av et sentrum for
marxistisk propaganda som har universitetscampusen som ramme, vil fØr eller
senere fanges inn av og integreres i
det borgerlige samfunn så fremt kanalene
til et kommunistisk sentrum i arbeiderkl assen ikke utbygges og befestes.
I denne sammenheng markerer vårt vedtak om organisatorisk tilknytning til
KA et viktig skritt i retning av~ utvikle forbindelsen mellom vår politiske
propaganda på universitetet og en kommunistisk sentral med røtter i arbe;derklas
se n som KA:
·
Kommunist isk Arbeiderforbund har sitt
h istoriske utspring i NKP hvor det i siste halvdel av 60-årene danne.t seg en
marxistisk opposisjon mot NKPs lenge dominerende revi~jonisme. Denne fraksjonen kjempet seg til retten ~il å utgi
et eget teoretisk tidsskrift,R ØDE FANE,
som kanalise rte og spredde revolusjonær
propaganda, både innen NKP og utad,
Angrepene på NKPs revisjonisme som strakte seg fra kritikk av monopol/folkideologien ( som i dag er tilfØrt ny
ungdommelig kraft innen AKP/NKS/RU-gruppene) til avslØring av Sovjetunionens
forfall som sosialistisk stat,kunne ikke over lengre tid ha eksistensbetingelser innenfor NKP-ledelsens domene,
og eksklusjonene kom da ogsåsom et resultat av ledelsens manøvre for å holde
marxismen utenfor NKPs organisatoriske
grenser . MLF ble dannet i forlengelsen
av den marxistiske opposisjonen rundt
tidsskriftet RØde Fane.
Et samarbeidsoplegg med
daværende MLG/SUF(m-1)-strandet da det
et ter hvert ble klart at denne så revolusjonære " ungdomsbevegelsen bai'-e kan el.is erte videre de politiske linjer i
klasseanalysen og strategien som MLFopposisjonen hadde kjempet mot innen
NKP. All lØgn og bakvaskelse som ble
rettet mot enkeltmedlemmer innen MLF
fra den hylende MLG/SUF(m-1)-gruppen i
for bindelse med dette skismaet, kan bar e forstås på bakgrunn av den småbor- ;
ge rlige klasseinteresse og politikk som

HEIS MONTØRE NE VISER
VE I EN!
STREIKEN: EN KLASSEKONFRONTASJON!

Heismontørenes streik tegner nå t i l

å bli en av de alvorligste konfliktene
i norsk arbeidsliv etter krigen. Borgerskapet har i ikrivende stund innsett nødvendigheten av å t a o:fensiven .ved å varsle lock-out for 90 000
mann i bransjer som berøres av heismontørenes arbeidsnedleggelse. Arbeidsgivernes tiltak ble framskyndet av at
streiken ble utvidet -fil å omfatte tele
fonsentralmontØrene ved Standard Telefon og Kabel. Det var . imidlertid på et
tidlig tidspunkt klart at heismontørenes streik i seg selv nødvendigvis måtte fØre ~il en ~vgjØrende konfrontasjon mellom arbeid og kapital.
Alt i utgangspunktet var streiken en
kamp for hele arbeiderklassen, i og med
at de gjorde det klart at bruk av tvungen voldgift ikke ville bli respektert . På den måten unngikk de å dele
skjebne med elektrikerne (som er tilsluttet samme forbund: NEKr). Disse
ble som kjent mØtt med tvungen voldgift og dermed bl.a . frakjent kravet om
etterbetaling, dvs
fu~l betaling fra
forrige tariffperiodes utlØp. Dette er
et gammelt krav i grbeiderbevegelsen:
at arbeidere ikke skal straffes på pungen for å gå ut i streik. Etter at også
kjØttarbeiderne var blitt nektet etterbetaling, ble det helt klart for de
streikende heismontørene at selve strei
kens utgangspunkt: den prinsipielle tilsidesettelsen av voldgiftsloven, nå ga
den et perspek.t iv langt ut over de opprinnelige kravene (jfr. intervjuet med
Leif Johannessen),

STREIKENS GRUNNLAG OG DEN VIDERE
UTVIKLING
Kravet om fagbeskyttelse og ;:amp mot
arbeidskjØpernes forsøk på å anvende ufaglært arbeidskraft var innlysende be:rettiget, ikke minst av hensyn t i l sik~
kerheten for publikum. Det faktum at de
streikende i dette tilfellet åpenbart
representerte de "san funnsmessige interesser" på tvers av klassegrensene
(som det nettopp er statens og det bor~
gerlige lovverks "nøytrale" oppgave å
ivareta) og heismont ø ren e s militante
holdning fØrte ~il at man sn a rt kunne
gjØre regning med at kravet om fagbeskyttelse ville bli innfridd via lovver
ket. Men lenge fØr en tilfr edsstillende
lØsning på dette spørsmål e t v a r fullstendig sikr et , begynte dett e krav e t å
bli av unde r ordnet betydning: På bakgrunn av situasjonen for kjØtt.,.rbeiderne og elektrike rn e og ikke minst på
grunnlag av utallige erklær inger om
Økonomisk og politisk stØtte fra bl.a.
store deler· av fagbeve ~elsen og fra
Universitetet i Oslo, ble det klart fo r
heismontØ.renEo at det denne gang var de
deres tur til å påta seg den "byrden"
deler av arbeiderklassen gjennom historien til stadighet har måttet gjØre
ved å gå .: bresjen for å vern e om hele
klassens interesser. Dermed var de
streikende egsa fullt på det rene med
hva som ville kreves av dem. Innad ble
samtlige av de streikende aktiviser t i dri f ten av deres eget firma, i PR-ar
beid, propaganda og agitasjon. i sko-

- - nettopp på denne tida slo ut i fill
bl omsti sistnevnte.
På tross av den hetskampanjen som
ble satt i verk fra disse grpppenesside
med infiltrasjoner og delvis kupping av
organisasjonen, maktet den kommunistiske kjernen i MLF å konsolidere seg
og organisere seg i et partibyggende
forbund - det nåværende Kommunistisk
ArbeiderforbuHd,
Forbundet gir ut to tidsskrifter den månedlige avisa , DEN RØDE ARBEIDER,
og det tidligere nevnte teoretiske tidsskriftet, RØDE FANE. Forbundet har videre utarbeidet og vedtatt et prinsippprogram for arbeiderklassens målsetting
og strategi i kampen for sosialismen,
hvor forbundet blant annet framholder,
og i de t står de alene blant politiske
organisasjoner i dag, at arbeiderklassen
er den eneste revolusjonære klasseh inder kapitalismen.
I diskusjoner mellom KUL og KA har
det rådd enighet mellom organisasjonene
hva gjerder prinsipp-programmets perspektiv på dagens kapitalistiske samfunn, og den klasseanalysen og den strategien for sosialismen som fØlger av dette,
Både KA og KUL er kje nt med at det
hersker motstridende oppfatninger mellom organi sasjonene i vurderingen av hvordan Sovjetunionen utviklet seg i revi_sjonistisk retning. KUL hevder at en his-
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toriskmaterialistisk analyse av USSR må
sØke røttene til denne utviklingen i
Sovjetsamf unnet al~erede i 20- og 30årene . Videre er KUL Sterkt kritisk
til den oppfatningen av historisk, materialisme som fant samfunnsmessig fotfeste i Sovjets amfunnet nettopp i denne epoken. Vårt studiemateriale inneholder b lant anHet en kritikk av Stalins
brosjyre"Den historiske og dialektiske
materialismen"som ved sitt forsØk på å
redusere samfunnet til natur ogØforklare
samfunnsmessige fenomener ut fra!!!!!.!!!:dialektiske lover, nettopp bØr tolkes
som et uttrykk for bestrebelsene på å
skjule den borgerliggjØring og fpstfrysning av klassemotsetningene som fant
sted i Sovjetstaten p~ den tida brosjyren ble skrevet.
Selv om ·disse spørsmålene er viktige
nok, vurderer KUL dem som underordnet
den korrekte revolusjonære politikk so~
KA er eneeksponent for i dag i norsk arbeiderbevegelse. Og det er da · også dette siste momentet som har, vært avgjørende
i KULs oppslutnJng om og organisatorisk
. tilknytning til KA, og det er da også
dette som ligger t i l grunn for at vi
styrker denne forbindelsen· niellom 01>&
og Kommuniåtisk Arbeiderforbund ved å
åpne opp for og oppfordre våre m~dlemmer
til også å sØke medlemskap i KA. ♦

GNISTEN

TRE KLASSER!
Kapitalismens historiske forutsetning er privateiendommen til jord og
håndverksmessige privilegier. Monopolisering av arbeid og jord utgjØr i
det minste en side av den tvang som
ligger bak selve de kapitalistiske
produksjonsforhold: lØnnsarbeidersystemet - kontrakten mellom den
"frie", eiendomsløse arbeider og den
kapitalistiske eier av produksjonsmidlene, Ethvert empirisk, historisk
&tudiwn. bærer bud om dette. Så snart
kapitalforholdet fØrst er etablert,
blir det imidlertid vanskelig å få
Øye på hva som særmerker det. KjØp og
salg av varen arbeidskraft foregår til
tilsynelatende i overensstemmelse
med allmenne rettferdsnormer. Den
tvang s om ligger i selve det forhold
at arbeidskraften er en vare - ren
kilde til merverdiutpressing - ligger
godt skjult bak det formelle, borgerli ge lovverk. Og det særegne ved kapitalforholdet - at arbeideren er skilt
fra produksjonsbetingelsene - framtrer fØrst om man sammenholder kapitalismen med tidligere produksjonsmå t e r.
Men kapitalen er ikke bare sæE.:_
stått, den danner heller ikke noe ·
sluITpunkt for historiens utvikling,
slik borgerskapets mest avanserte
teoretikere (Hegel, Ricardo) trodde.
Kapitalforholdet er ikke bare etablert
med vold, gjennom en blodig "opprinnelig akkumulasjon", den må også
uopphØrlig reprodusere de betingelser
s om tvinger arbeideren til å selge
sin arbeidskraft. I selve produksjonsprosessen foregår dette ved at akkumulasjonens rytme skaper en permanent
industriell reservearme (f. eks.i form
av fremmedarbeidere, kvinner osv,)
Totalt sett framtrer samme fenomen som
en kontinuerlig re~roduksjon av ikke(dvs. fØr-)kapitalistiske produksjonsforhold.

Innen disse forholdene utgrunneiendommen det viktigste innslaget - og da altså
både som et vilkår for arbeidernes ekspropriasjon fra ar~
beidsvilkårene og som kunstig
utskilt og forvandlet til kapitalismens spesifikke form for
grunneiendom. Det samme gjelder
i større eller mindre grad alle
· næringslivets feuda1e·rester,
f.eks. de "frie yrker" (leger, ·
jurister etc.), småkjØ~menn,
hådverkere m.m. Opprettholdelsen av den induøtrielle reservearme fordrer at arbeiderne er
utelukket også fra ikke-kapita~
listisk arbeid. Et helt igjennom
kapitalisert samfunn vil aldri
eksistere (eller under imperialismen eventuelt . bare på bekost-

gjør

ning av historisk tilbakeliggende
nasjoner). Innen den borgerlige
samfunnsformasjon vil den kapitalistiske produksjonsmåte alltid
bare eksistere side om side med
rør-kapitalistiske former for
produksjon. Kapitalen leverer
dermed selv beviset på at den er
historisk forgjengelig.
Marxismens teori om samfunnsklassene gir seg direkte ut fra
forståelsen av kapitalakkumula
sjonen. Det borgerlige samfunn
består av "kapitalens egne" klasser med tillegg av kunstig opp~
rettholdte feudale. Sett i historisk perspektiv må resultatet
bli en treklasseteori: de tre
store klassene i et moderne samfunn basert på kapitaiistisk produksjonsmåte, er lØnnsarbeidere,
kapitalister og grunneiere. Klassene defineres ut fra sine inntektskilder (lØnn, profitt,
rente), og disse igjen i forhold
til produksjonsprosessen, ut fra
"monopolet" på henholdsvis
arbeidskraft, produksjonsmidler
og jord (eller stor- og småborgerlige privilegier på andre "naturlige" ting som ikke er result a t av arbeid, altså ikke kapital). I Norge er det naturlig å
snakke hovedsakelig om småborgerskapet som den tredje klassen.
Småborgerlige produksjonsmåter er
et av reservearmeens tilholdssteder (i likhet med f.eks. husarbeid) og som sådan en forutsetning for kapitalen. Småborgerska1ets fortsatte , eksistens er en
unksjon av kapitalakkumulasjonen!
(I imperialismens tidsalder finner
vi samme fenomen i internasjonal
målestokk. De tilbakeliggende
produksjonsforhold i land eller områder som sør-Italli.a eller NordNorge er resultatet av imperialismens strukturelle underutvikling av
hele nasjoner eller landområder).
Den umiddelbare motstanden mot
denne utviklingen må nØdvendigvis
bli reaksjonær antikapitalisme:
Ønsket om å verne ·om de posisjoner
kapitalen selv holder kunstig liv
i - mot ytterligere "angrep" fra
borgerskapet. Småborgerskapets
llassestandpunkt kan derfor aldri
gi seg annet enn selvmotsigende utslag. Det er dØmt til undergang på
"egne premisser". Begynnelsen til
den småborgerlige sosialismens ende
endegyldige fallitt i Norge ble
demonstrert i forbindelse med fremmedarbeiderspørsmålet ("Steng gren-

oppbrudd

fra lenininismen:

Nasjonalsosialistane har
starta ,atakket på arbeiderklassen, les vi i siste nr. av
Gnisten, avisa til dei vericelege kommunistane sitt
universitetslag KUL. Her
faldar K:UL ut nokre heilt
banebrytande teoriar for
marxismen. Vi siterer:
,Imperialismen er en historisk progressiv økonomisk
utvikling . . . , Vi må berre
ikkje late oss blinde av at
denne ,progressive historiske utvikling foregår i en
· avskyelig form av menne·
1kelig fornedrelse.> Det er
heilt reaksjonært å kjempe
mot konkrete sider ved

denne utviklinga, som t.d.
avfolking, framandarbe idarproblemet osb. Ja, det er
beint fram nasjonalsosialistisk.
Slik står det og då må det
vel og vere god marxii:me .
Proletarar og kapitalistar
har i det heile sams interesser av denne utviklinga.
Gnisten nok ein gong : , Det
nytter ikke å sortere ut
'proletariske premisser' og
'monopolkapitalistiske premisser' innen denne utviklingen.> Nei det er klårt.
Men vi undrar litt likeveJ -

skal
ikkje
arbeidarane
kjempe mot noko i denne
utviklinga? A nei då. Ikkje
eit ord om slik kamp finn vi
i denne Gnisten. For imperialismen er jo så viseleg
innretta. Til dømes finn
folk arbeid berre dei ser seg
litt om etter meir progressive område. Som i VestEuropa. Så berre flytt iveg, .
folkens! Det er så progressivt, så progressivt. Og å
"kjempe mot det er både
svart
og
reaksjonært.
, , , fra NKSs avis " oppbrudd"
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K. A. - trykk

sene!" - for å beskytte norske ar
beidere!). Snart vil den også måtte avsløre seg i landbrukspolitik•
ken, i synet på "sjØlberging" og
det nasjonale spørsmål (styrk det
nasjonale borgerskap - mindre
norsk imperialisme!), i synet på
kvinnepolitikk (vern om kjernefamilien - flere kvinner ut i arbeids-

livet!) osv.
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"Hundreds of thousands of workers
thus (som en følge av det høyere lønnsnivået i de industrialiserte lanJ)
wander hundreds of thousands of versts
Advanced capitalism drags them forcibly into its orbits, tears them out of
the backwoods in which they live, make
makes them partipicants in the worldhistorical movement and brings them
face to face with the powerful, united
international clasp of factory owners.
There can ~e no doubt that dire poverty alone compels people to abandon
their native land, and that the capitalists explcit the immigrant workers
in the most sharneless manner. But only
reactionaries can shut their eyes to
the progressive significance of this
modern migrations of nations. Emancipation from the yoKe of capital is
impossible without the furthgr development of capitalism, and without
the class-struggle that is based on
it. And it is into this struggle that
capitalism is drawing the masses of the working people of the whole world .
breaking down the musty, fusty habits
of local life, breaking down national
barries and prejudices, uniting workers from all countries in huge factories and mines in America; Germany,
and so forth." (W.I.Lenin: "Capitalism
and workers'immigration",
Collected Works, Moskva 1968, bd. 19) •..

NKP 1945 -50 _: ANTI - · MONOPOLISME
NASJONALISME
BORGERLI.G
Perioden 1945 til 1950 er en interessant demonstrasjon av hvilken politikk
som med logisk nødvendighet springer ut
av det grunnleggende standpunkt å sette
hovedmotsigelsen mellom Monopolistene og
"folket". Vi bringer hermed et avsnitt
av en større artikkel om NKPs historie
som er trykt i Røde Fane (ikke piratutgaven:). _Artikkelen er skrevet at formannen i Kommunistisk Arbeiderforbund,
Egil Engeland .
Etter frigjøringen konsentrerte NKP
seg om to hovedspørsmål. Det ene var
kampen for å bli representert i den nye
regjering og synspunkter på hvilken politikk den skulle føre, det andre var
"enhetsarbeidet" overfor sosialdemokratiet. På begge disse områder konsoliderte og styrket partiet sin fullstendige underkastelse for det nasjonale borgerskapet og sin konsekvente
bekjennelse til revisjonismen i alle
viktige spørsmål.
•
NKPs linje gikk imot at den nye regjeringen skulle baseres på par tistillingen cb Stortinget et ter valge_t i
1936, fordi krigen hadde forandret
forholdene fullstendig. Den 17. juni
1945 sendte NKP ut et opprop til det
norske folk, hvor en begrunnet sitt
standpunkt til regjeringsspørsmålet og
sine synspunkter på hvilken politikk
som burde føres i etterkrigstida. Vi
skal her sitere noen korte utdrag av
dette oppropet som på en helt åpen
måte framfører "folkelighetspolitikken"
og propaganderer klasseforbund mellom
arbeiderklassen og borgerskapet:
"Skillene i folket går ikke lenger
etter de gamle partilinjene, heller
ikke mel lom arbeiderklassen på den ene
siden og borgerskapet på den annen.
Den politiske konstellasjon i dag er:
På den ene siden alle demokratiske,
b yggende krefter uansett lag og klasse
med arbeiderklassen som bærende kraft,
og pa den annen side reaksjonens talsmenn . . . . Det Kommunistiske Parti er av
den oppfatning at hovedlinjen i landets
økonomiske politikk må være å utvikle
landets produktivkrefter i samsvar med
den produksjonsteknikk som moderne vitenskap har gjort mulig såvel når det
gjelder industrien som landbruket,
skogsdriften, fis ker iene og transporten. Med andre ord: Vårt folk står
overfor den store nasjonale oppgave: A
utvikle landets produktivkrefter med
det formål å tildfredsstille folkets
materielle og kulturelle behov."
Videre snakkes det i oppropet om at
det må "skapes en bred demokratisk
folkeregjering" og føres "en demokratisk, nasjonal og selvstendig utenrikspolitikk".
Videre: "I hovedstaden, i hver bygd
og by i hele Norges land må norske
kvinner og menn komme sammen etter eget
initiativ for å rådslå om landets
stilling. Denne positive folkeviljen
til samarbeid på tvers av foreldede
politiske skiller må gi seg en organisatorisk uttrykk i dannelsen av felles
arbeidsutvalg, i avholdelsen av folkemøter og gjennom henstillinger til myndighetene."
Det er så en gisper etter luft over
disse solidaritetserklæringer til det
nasjonale borgerskap, som i utforming
og konsekvens overgår selv utgytelsene
fra våre dagers "folkevenner" i AKPgruppen. Her er alle objektive klassegrenser fullstendig borte vekk, nlr en
skal beskrive hovedmotsigelsen i det
norske samfunnet. I stedet står de demoktatiske, byggende kreftene uansett
lag og klasse, som arbeiderklassen på
en abstrakt måte er blitt en del av,
på den ene siden, mot reaksjonens
talsmenn på den annen. Her reduseres
klassekampen til å b li et subjektivt
forhold mel lom "d emokratiske " og " re-

Peder Furubotn
- Mannen bak det annet sentrum aksjenære" krefter. Konsekve nsen av
dette måtte bli at det gjaldt å føre
kamp mot "reaksjonære krefter" på en
helt abstrakt måte , uten åta utgangspunkt i de uforscbnlige klassemotsetninge ne i et imperialistisk land. Alle
som gikk imot forsonlighetslinja overfo r det nasjoaale borgerskapet, dvs.
tok utgangspunkt i det som ble kalt
"foreldede politiske skiller", ville
ifølge en slik definisjon tilhøre de
"reaksjonære krefter", mens omvendt de
storborgeelige kref ter som var interessert i å knekke alle tilløp til revolusjonær kamp, ville tilhøre de "byg gende krefter". En slik " t eore tisk"
definisjon av hovedmotsigelsen harlde
som nødvendig følge den produktivitetsteori som n å ble knesatt som hovedlinje i den Økonomiske politikken som
NKP gikk inn for. Produktivitetsteorien
innebar at den marxistiske læren om
klassekampen som drivkraft i all histori e ble forkastet, og e rstattet med
teorien om at arbeiderklassens hovedoppgave var å øke produksjone n.
Et eksempel som på en slående måte
illustrerer NKPs holdning til dette
s p ø rsmålet , er at partiet sluttet opp
om de øvrige politiske partienes sarr.arbeidsprogram som ble vedtatt i 1945.
Dette programmet la grunnlaget for den
videre korporativistiske utvikling som
vi har sett etter k ri gen , det gikk inn
for planmessig samarbeid mellom staten
og næringslivet og organisasjonene i
arbeidslivet, gikk inn for produ ksjonsutvalg av arbeidere, arbeidsgivere og
funksjonærer for å høyne produksjonen,
og det gikk imot streik og for fred i
arbeidslivet.
Furubotn-klikkens eneste innvending
mot samarbeidsprogrammet var ikke at
det bandt arbeiderklassen til borgers taten, men derimot at det ikke gikk
sterkt nok inn for produktivitetsteorien, og at det dermed ikk e fremmet
den borgerlig-na,sjonale selvbergingslinjen som Furubotn utledet som en konsekvens av sine teorier. I parentes bemer k e t kan det nevnes at det fins mange
paral leller mellom denne selvbergingslinja og AKP-gruppens teorier på dette
omr c".det i dag~

OG

utviklet av "folkestyret", og det slo
fast at det umiddelbare målet for de
forente partier v~r å trv~qP. dPmokr~tiet og utvikle det videre. Videre slo
forslaget fast at særinteressene måtte
vike for samtunnets felles int~resser,
og at det måtte være grunnlag~t ·for
gjenreisningsarbeidet, samt at alle
samfunnsgrupper måtte rorenes i dette
arbeidet. Det var også med en pa~sus
om innføring av såkalt "Økonomisk demokrati", det vil si det som nå er
blitt kjent og · beryktet som "demokrati
i arbeidslivet". Forslaget hadde fått
med Furubotns produktivitetsteori, og
gikk inn for den samme form for samordning av næringslivet som fellesprogrammet hadde gått inn for. DNAs store
"radikale" poster om •: samfunnsmessig
"kontroll" med penge- og kredittvesenet
var tatt med, samtidig som man forsikret om at de små sparernes og mellomstore næringsdrivendes interesser
skulle vernes.
Imidlertid viste det seg at DNAs
forhandlere i den samlingskomiteen som
var nedsatt, var mest interessert i å
styrke DNAs egen stilling, og svekke
NKP. Først korn de med et krav om en
kvotefordeling som ville sikret DNA
alle viktige maktposisjoner i det nye
partiet, og deretter krevde de at Friheten, som på dette tidspunkt var en av
landets største aviser, skulle gå inn.
DNA var med andre ord ·interessert i
å bryte samlingsforhandlingene, samtidig som de av hensyn til sine egne medlemmer ikke turde gjøre dette før de
fant et argument mot NKP som kunne
stemple partiet som upålitelig og lite
samarbeidsvillig. Slike argumenter var
uhyre vanskelig å finne fordi NKP helt
hadde lagt seg på kne for, og uten
innvendinger slukt sosialdemokratiets
politikk. Derfor måtte organisatoriske
spørsmål, og saklig sett urimelige
krav, kjøres i forgrunnen.

Det endelige påskudd for brudd i
forhandlingene ble funnet gjennom NKPs
offentliggjøring av MØllersen-rapporten. Denne rapporten beskrev hvordan
DNAs partidiplomater i Stockholm under _
krigen hadde drevet balvakkelsesangrep
mot NKP, og korn meget velkomment for
DNA, samtidig som den må sies å ha
vært en politisk tabbe ut fra NKPs interesser. For best mulig å styrke sin
egen stilling brukte imidlertid ikke
DNA rapporten som hovedargument, men
· kjørte i stedet ut sin linje formelt
gjennom LO-representantene, som nektet
å godta at NKPs kommende landsmøte
skulle avgjøre stillingen til samlingsspørsmålet for sitt partis vedkommende.
Da NKP selvfølgelig ikke kunne godta
dette, brøt DNA forhandlingene i august 1945.
Allikevel forsøkte NKP. ennå i lang
tid å få i gang nye forhandlinger bl.a.
gjennom å presse på gjennom sine folk
i fagbevegelsen, og gjennom å svelge
en 18 manns forhandlingsdelegasjon for
eventuelt nye forhandlinger. Det endelige definitive svaret fra DNA korn på
vårparten 1946, og erklærte at samling
i arbeiderbev~gelsen bare kunne skje
gjennom DNA. Dermed var sluetstreken
for samlingsbestrebelsene satt, og NKP
hadde nok en gang gått ut som den tapende part.

Angående enhetsspørsmålet ble det
kort tid etter krigen opptatt forhandlin'_!e r mellom DNA, NKP og LO - etter
et LO-in itiativ som NKP umiddelbart
bifalt . Etter kort tid kom forhandlerne fram til et grunnlag for politisk samling av de to part ier som
bygget videre på de reformist iske tradisjo ner som framforalt DNA sto for.

DNAs avvisende ho~dning til samling
hadde direkte sammenheng med deres interesser av å uskadeliggjøre NKPledelsen som de betraktet som upålitelige'reforrnistiske forbundsfeller. For
å gjenerobre sin tidligere monopolstilling i arbeiderbevegelsen måtte de
også ta sikte på å drive NKP tilbake
organisatorisk, noe de også la det
første .grunnlaget for gjennom bruddet
i samlingsforhandlingene.

Forslaget stadfestet en fredelig
overgang til sosialismen, erklærte at
det forente p artiet ville bygge vårt
statsstyre på folkesuvereniteten slik
de n er utbygd i grunnloven og videre

Ved valget i 1945 fikk NKP nærmere
180 000 stemmer og 11 representanter i
Stortinget. Dette illustrerer godt den
framgang NKP hadde fått organ~satorisk
i løpet av krigen. Bakgrunnen for denne
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- er generalsekretær.
Det er vanskelig å gi noen fullgod
forklaring på Furubotns abdikasjon og
hans begrunnelse for denne. Trolig
henger den for en del sammen med at
Furubotns lederskap i NKP aldri var
blitt anerkjent av den internasjonale
kommunistiske bevegelsen, verken av
Komintern eller av de kommunistiske
partier etter krigen. Furubotn hadde
like før sin abdikasjon 'i 1947, under
et besøk i Moskva, gjort et nytt framstøt for anerkjennelse, gjennom å
sende et brev til de kommunistiske
partier i andre lano. I dette brevet,
so1 ikke ijle kjent for NKPs sentralstyre før to år senere, sier også
Furubotn at han ønsker å gå av som
generalsekretær i partiet.
Det er trolig at Furubotns hensikt
med dette brevet var dobbeltsidig. På
den ene siden ville han ha en slags
autorisasjon fra de andre kommunistiske partiene på at han hadde den internasjonale bevegelsen i ryggen, og på
den andre siden ville han nå kvitte seg
med det formelle ansvar for NKPs politikk, slik at han kunne opptrappe kampen
mot LØvilien- flØyen. Da anerkjennelsen
fra de andre likevel uteble, valgte
"Gubben" altså å forsøke å hemmeligholde brevet, samtidig som han utvilsomt bruker sin abdikasjon som et organisatorisk press på NKP. Fra desember
1947 til partioppgjøret deltar altså
ikke Furubotn i partiets aktive arbeid,
men fører gjennom sitt fraksjonsarbeid
via sine trofaste tilhengere i NKPs
partiapparat .
Da motsetningene til DNA, som et resultat av kommunisthets 9g kald krig
utviklet seg, la Furubot~-fløyen i 1948
opp en taktikk som innebar at man nå
rettet angrepet på stortingsgruppa og
LØvlien- flØyen fra "venstre". De som
mest av alle hadde stått i spissen for
partiets underordning under borgerstaten og sosialdemokrateet, angrep nå
Stortingsgruppa og LØvlien-flØyen for å
spre "illusjoner sorr gjør vår bevegelse
til et haleheng til reaksjonen og fører
til et forræderi mot sosialismen," slik
Svale Solheim, en av Fururbotns nærmeste
menn uttrykte det. NKUs sentralstyre,
hvor flertallet var i Furubotns hender,
sendte i juni 1948 et brev til NKPs
landsstyre der de skjeller ut Friheten
og Stortingsgruppa, og beskylder dem f or
å være "et haleheng til DNA", for å "tildekke reaksjonens anslag mot landets suve ren ite t og fordi Friheten og storttngs gruppa hadde gått imot det annet sen Også i bondespørsmålet gjenspeilte
trums parole om norsk militærallianse
denne nasjonalismen seg. Stikk i strid
med Sovjetunionen.
med sentralkomiteens beslutninger, på
den tida da Løvliens retning hadde
I den faglige politikken e rklær te nå
flertallet, smuglet Furubotn i partiets
det annet sentrum at fagbevegelsen alle presse inn sine teorier om "Jamstilling", rede var en del av det reaksjonære
dvs. likestil ling mellom industri og
statsapparatet, og de gikk terfor imot
arbeidet med å utvikle en kampbevegelse
jordbruk. I denne propaganda hevdet
innen fagbevegelsens ramme. Ut fra
Furubotn at bondespørsmålet i Norge
dette riktige utgangspunktet kom de
"sto i en sær s tilling". Ut fra dette
imidlertid fram til den alldeles hårforne ktet han nødvendigheten av å
reisende konklusjon at kampen nå ikke
skille mellom små og store bønder, ga
gjaldt erobringen av arbeiderklassens
sin tilslu tning til Bondelagets
flertall, men arbeiderklassens reserver
"jamnstellingspolitikk", og fremmet
i småborgerskapet. Med denne begrunnelsitt forslag om "bondemilliarden", dvs.
sen
gjennomførte Ørnulf Egge, den davæbevilgning av en milliard til jordbrurende sjefen for Furubotns hemmelige
ket som skulle skaffes tilveie bl. a .
etterretningstjeneste i partiet, nåvægjennom bevilgninger fra fagbevegelsen.
rende AKPer, oppløsningen av partiets
Denne milliarden skulle bidra til at
bedriftsorganisasjoner.
dette spørsmålet kunne "løftes u t av
Det er klart at alle disse egenrådige
den tradisjonelle partipolitikk og
utkjø r fra det annet .sentrum, i tillegg
stilles til løsning som en nasjonal
til de sterke personlige motsetninger
oppgave i norsk politikk", som Furumellom de to fløyene, måtte føre til en
botn uttryk te det.
stadig sterkere reaksjon fra LØvliens
I tillegg til de ulike polit iske
retning. Etterhvert som den kalde krigen
utviklet seg og samarbeidet med DNA
fram støt fra Furubotn abdis erte han som
ble umuliggjort, var de blitt me r og
generalsekretær i desember 1947, og
mer interessert 1 å markere NKP med en
trakk seg ut av par tiets daglige ledelse
tilsynelåtende kommunistisk profil.
uten overhodet å gi noen begrunnelse
Mot denne bakgrunn m! oppgjøret ses.
for det. Først over et halvt år senere
begrunner han dette etter at NKPs orPå partiets ekstraordinære landsganisasjonsutvalg avkrevde ham en formøte i februar 1950 da oppgjøret med
klaring. Begrunnelsen går i all kortdet annet sentrum ble sluttført, ble
het ut på at: "Stillingen som generaldet både i Emil Løvliens innlednings foredrag og i resolu3jonen fra landssekretæt er det viktigste tillitsverv
møtet tilsynelatende tatt meget sterkt
blant tillitsverv. Ut fra denne vurdeavstand fra Furubotns .,borgerlig-nasjoring av tillitsvervenes betydning i
nalistiske linje. Imidlertid ble dette
Det Kommunistiske Parti har erfaringen
oppgjøret begrenset til årette seg
lær t meg at de negative foreteelser som
mot Furubotn-fieaksjonens po.litikk,
hemmer realiseringen av partiets prinuten at NKPs grunnleggende holdning
sipielle eller revolusjonære politikk
til marxismen-leninismen ble tatt opp.
har en tendens til å bli forstErket,
bl.a. på grunn av at jeg -P. Furubotn
• • • s11
11

framgangen må delvis tilskrives parti~
ets aktive krigsinnsats, og delvis den
store sympati og begeistring for
Sovjetunionens og den Røde Armes innsats i kampen mot fascismen. Tusener av
nye medlemmer o,g sympatisører strømmet
til partiet, uten at de der fikk den
ideologiske skolering i marxismen-leninismen som var en forutsetning for å
utvikle dem til kommunister.
Tvert imot framsto NKP, som vi har
nevnt, som et klart ikke-revolusjonært
parti, som fornektet proletariatets
diktatur, og som bygde sin politiske
strategi på å benytte "arbeiderflertallet" DNA-NKP i en slags langvarig
"folkedemokratisk" preses$. Ut fra
dette presiserte NKP at det ikke anså
seg for å stå i opposisjon til DNAregjeringen, og det stilte ikke noen
krav som gikk utove·r det borgerlige
statsapparatets rammer. På denne måten
ble NKP en koloss på leirføtter, fordi
det store antall medlemmer og tilhengere som det fikk, ble rekruttert på
et reformistisk grunnlag, som i reelt
innhold ikke adskilte seg fra DNAs
politikk. Da den antikommunistiske
hetsen satte inn for fullt etter
Tsjekkoslovakia-begivenhetene i 1948,
førte dette til at NKP var meget sårbart, og mistet store deler av sin
oppslutning. Un~er slike motgangstider var DNAs reformisme, som ble
autorisert som "demokratj_sk sosialisme", selvfølgelig et mer tillitvekkende reformistisk alternativ.
Helt fra omkring 1945 begynte også
den motsigelsen å utvikle seg innen
partiet som i 1949-50 kulminerte med
Furubotn-fløyens nederlag. Det politiske innhol~et i denne motsigelsen
v ar ikke entydig, og standpunktene til
de to fløyene krysset hverandre ofte
s lik at helhetsinntrykket blir komplisert.
På den ene siden stod generalsekretær Peder Furubotn, og omkring ham
grupperte det seg en fløy som i Furubotn så sin naturlige leder og åndelige fører. Det var disse som under
krigen :adde vært "gubben"s håndgangne menn i hans sentralkomite, og
de utgjorde også flertallet i ledelsen
fra frigjøringen og fram til partiets
l~ndsmøte i 1946.
·
På den annen side var det personer
og grupperinger som stilte seg kritiske
eller direkte i motsetning til Furubotn-fløyen,! selv om de ikke utgjorde
_e n så homogen gruppe. De fremste talsmenn for disse kreftene, som på landsmøtet i 1946 erobret flertallet i NKPs
ledelse, var Emil LØvlien og Johan
Strand Johansen. På dette landsmøtet
ble LØvlien valgt til formann, selv om
LØvlien fortsatte som generalsekretær.
Fra våren 1948 tilspisset imidlertid
motsigelsen seg ved at Burubotn-fløyen
gikk til skarpe angrep på flertallet i
den sittende ledelse. Dette resulterte
i en omfattende "partidiskusjon", som
varte fram til landsmøtet i februar
1949, der det lyktes Furubotn å gjenvinne flertallet i sentralstyret og
landsstyret. Dette førte imidlertid
ikke til at striden opphørte, tvert om
ble den ytterligere tilspisset, og resulterte i et åpent opp~jør etter valget i 1949. Dette valget ble holdt i
den mest tilspissede atmosf•re under
den kalde krigen med fanatisk kommunisthets, og det fyrte til at NKP mistet 40% av stemmene det hadde fått i
1945 og alle stortingsrepresentantene.
På et tillitsmannsmøte i Oslo den
20. oktober 1949 kom det til åpent
oppgjør med Furubotn-fløyen. Innleder
på dette møtet som skulle behanale
NKPs situasjon etter valget , var Johan
Strand Johansen, som rettet et frontalangrep på Furubotn og flertallet i
partiledelsen. Dette var innledningen
til en åpen partikamp som varte i 4
måneder og kulminerte med NKPs ekstraordinære landsmøte i febrJar 1950, der
eksklusjonen av Furubotn-fløyen ble
formelt godkjent. Umiddelbart etter
Strand Johansens tile gikk Furubotnfløyen til det store taktiske feilgrep
å trekke seg frivillig fra sentral-

styret, noe som medførte at Løvlienfløyen overtok partiets ledelse og begynte eksklusjonene av ledelsen i det
annet sentrum. Da Furubotn-fløyens
desertering fra sine tillitsverv ble
brukt som et argument mot dem selv fra
den andre siden, krevde de å få tre inn
igjen i sentralstyret, noe som selvfølgelig bl€ avvist. Deres senere forsøk på å stå fram som NKPs legitime
sentralstyre mislyktes fdllstendig,
fordi det jo kunne påvises at det var
dem selv som hadde forlatt sine poster,
og fordi gjeninntakelse i praksis
ville bety å legitimere fraksjonen.
Dette er i korte trekk hendelsesforløpet i oppgjøret med Furubotns fraksjon, det annet sentrum.
Hva var det så striden dreide seg
om? Den var først og fremst et oppgjør
med en fraksjon som fullstendig hadde
diskreditert NKP som et i navnet kommunistisk parti. Det annet . sentrum
hadde gått mye lenger i borgerlignasjonalisme og åpen bekjennelse til
sosialdemokratisk reformisme ~nn mange
av de gamle partilederne ønsket. Furubotn-fløyen hadde dessuten gjennom
organisatorlsk spill sørget for å besette de viktigste delene av partiets
ledelse med sine folk~ I den forbindelse er det interessant å merke seg
at mens det annet sentrum sørget for å
beholde grepet over partiapparatet i
1945, besto alle partiets stortingsrepresentanter, samt de to medlemmene
av den første samlingsregjeringen, av
folk som representerte LØvliens retning. De parlamentariske representantene for partiet sto jo mer utsatt til
for kritikk, i og med at de så å si
representerte partiets ansikt utad, og
dette ble da også flittig utnyttet av
det annet sentrum etterhvert som partikampen utviklet seg.
Vi har allerede nevnt Furubotnfløyens produktivitetsteori og dens
borgerlige nasjonalisme. I åra etter
krigen førte de disse teoriene sl langt
at de åpent hevdet at "statens klassekarakter var endret", slik at "staten
er hovedvåpnet, streiken reservevåpnet". Produktivitetsteorien tildekket den ·kjensgjerning at det var kapitalismen og dens maktposisjoner som ble
gjenreist, gjennom slike slagord som
"at vinner vi produksjonsslaget, vinner
vi også sosialismen".
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STATEN

O.G

I de siste månedene har det i Norge
vært tendenser til et streikeoppsving
som i størrelse kan måle seg med det
som fant sted i 1970. Nå som dengang
hemmes streikenes - og streikestøttearbeidets - positive utvikling av reformistiske og legalistiske elementer.
I denne omgang har arbeideraksjonene
mot tvungen voldglft mistet en del av
brodden på grunn av infiltrasjon ·fra
rabiate grupper som ser ,,det som sin
oppgave å spre illusjoner om at lønnsnemndslovene med tilbehør i praksis
stal kun~e "avskaffes" innen det borgerlige samfunns rammer. Dette maset
lanseres av de nevnte gruppene for
å sette stopp for erkjennelsen av det
faktiske forhold at kampen mot voldgiften nå vinner fram utelukkende sålenge arbeiderne truer med eller gjennomfører ulovlig streik. Dette betyr
at kampen vinner fram fordi arbeiderne går utenom det borgerlige lovverket
og dermed utenom det borgerlige samfunns premisser. Det de omtalte rabiate gruppene vil, er derimot åpenbart å avskaffe kjernen i det borgerlige lovverket samtidig som en holder
seg innen lovens rammer. For å rydde
opp i dette reaksjonære tåkefyrstedømme s kal vi her kort presisere hva vi
men.er når vi omtaler korporativiseringen som et eget stadium i kapitalismen. Vi understreker samtidig at når
vi omtaler den som et stadium, innebærer dette at vi taler om et nivå
som bare kan overkommes ved sosialistisk revolusjon.

KORPORATIV ISMEN
det klart hvilken dilletantisk "marxisme" SV-ideologene står for, når de
hevder at arbeiderklassen kan nyttiggjøre seg staten i den grad denne har
en "relativ selvstendighet" og tilsynelatende lar seg manipulere av "ikke-kapitalistiske " krefter. Denne forestillingen snur tingene på hodet. For det
er fra første stund klart at staten ikke bare kan uttrykke kapitalistklassens
interesser ene og alene fordi den er
et apparat atskilt fra alle enteltkapitalister - men også at den overhodet
ikke ville være en stat om den ikke
var utskilt på denne måten; om den altså ikke nettopp var definert gjennom
en relativ selvstendighet. Den sosialist som sier å ville nyttig~jøre seg
statens relative selvstendig et, leverer derfor bare ~n uhørt selvavsløring. Han sier seg å bruke staten til
arbeidernes f0rdel nettopp i samme øyeblikk som han har definert den 10m det
som tilsvarer dens rolle som et våpen
for kapitalistklassen framfor for enkeltkapitalistene.
DEN KORPORATIVE STAT

Det typiske for den korporative stat
er at arbeidernes egne klasseorganisasjoner integreres i den borgerlige
stat. Vi har tidligere vist til hvordan
fagforeninger og landsorganisasjon er
blitt integrert på denne måten, og skal
ikke gjenta det her. Det som her interesserer oss, er hvordan og i hvilken
grad den korporative statsformen opptrer som en naturlig fortsettelse av
PRIVATEIENDOM OG STAT
den borgerlige statens allmene struktur.
Det er vanlig å få høre at det finnes
For det første er det klart at inen nær forbindelse mellom privateientegreringen av arbeiderorganisasjonene
dommens og statens eksistens. Dette
bare er en nødvendighet fordi den totai
blir imidlertid bare en frase sålenge
' le, samfunnsmessige kapitalakkumulasjoen ikke samtidig forstår at privateinen har kommet til å stå i for grell
endommen også betyr at
kontrast til enkelt-kapitalistenes til"staten er blitt til en særegen
synelatende umiddelbare behov . Det er
eksistens ved siden av og utenden sta di ge trusselen om imperialistisk
for det borgerlige samfunn",
ov e r akkum u l as j onskris e og den derav
som
sa.
følgend e permanente trusselen fra arFor enkelte tungrodde materialisbe i derklassen som, fra og med verdenster er dette noe uforståelig og tilkrisen i 19 30-åra, har framtvunget en
synelatende selvmotsigende. Marxister,
s li k situasjon.
derimo t, in nser at det er den eneste
Her er det viktig å merke seg at
må te n en borgerlig stat kan eksistere
i ntegreringen av arbeiderorganisasjopå .
- nene ikke bare skjer for å gjøre arAt det må være slik, kan en se
beide~system-konforme og forpliktP
av selve privateiendommens for m: en
dem politisk til å garantere den borka pi t alistklasses forskj el lige medlemgerl i ge st a ten. Den skjer også (det
mer ~r pr. definisjon privateiende og
er en annen side av samme sak) fordi
derf or i f ørste omgang isolerte fra
den statsintervensjonistis ke politikhverandre i~nbyrdes. De har derfor, i
ken s om totalkapitalen er blitt tvunmo t s e t ni ng til arbeiderne, ingen umid get t i 1 å føre, står i en nødvendig
delb a r f e l les aksjonsenhe t . Denne~
motsetning til enkeltkapitalistenes
s j onsenh et opptrer først i formidlet
i nt er esse r . Denn e mo t s.et ni ng er nød form i staten , et særskilt organ at vend i g og s e lvfølgelig fordi inter=s kilt fra den borgerlige allmenhet.
vensjonen ne t top p skjer via et organ
I den grad borgerskapet som helsom atskiller seg fra enkeltkapitalishet skal ut trykke sin fellesinteresse
tene og deres umiddelbare ~nteresser.
k~n det ik ke gjøre det på annen måte
Motsetnin gen mellom stat og individue nn gjen nom et særskilt organ, som er
elle kapita l i s ter tr blitt brakt over
f ri gj or t og selvstendig i forhold til
på det øk 0n omiske pla n,
i og med at
de enkelte medlemmene av klassen. Det staten me r og mer gj øres til et økote organ er st a ten, og der f or og bare
nomisk organ. På denne måten har den
der f or er staten e n klassestat.
si t uasjon op pstått at staten i stadig
Det t e forhindrer selvsagt ikke at
mindr e grad ka n by gge s eg organisatost atsa pp aratet må ha en organ i satorisk
risk opp på basis av spesielle borgerba se i borg e rsk a pet. Den må bygge seg
lige inte r essegrup per; statens poliopp på grumnlag av borgerlige klasse tis ke s f ære har utvidet seg på en slik
organis asjon er , orga nisasjoner innen
må t e at dens virk s omhet bringer den på
"det bo rg ~rlig e samfunn". Men den kan
økende avsta nd fra alle enkeltkapitaikk.e annet ennå bygge på særskilte
lis t er og s ærgrupper av kapitalister.
av dis s e klass e or ganisasjone r , e ller
Det er her staten nyttiggjør seg
på sær s kilte s kik t innen f or dem, fordi
sin a llme ne s tatu s av å være et særde n el l ers selv ville opphøre å være et
egent or gan ute nf or det borgerlige
særs kilt organ fr i gjort fra s ummen av
samfunn t il også å søk e organisatorisk
enkeltk api t alister. Dette gir opphavet
støtte i e le menter som har sin op~rint i 1 de e nke l t e kapitalistgruppers rivanel s e utenfor "det borgerligesamunn".
lise r i ng om ma kt i state n . Og i den
Den s øker denne støtte hos arbeigrad denne rivalisering bare er fru~
dero r ga nisa sj onene, hos integrerte ortesløs, legge s grunnlaget for den korganisas j oner som ikke organiserer pripor a tive stat, som vi skal se nedenfor.
vateiende vareprodusen t er, men som
t vertom or ganiserer de e i endomsløse.
Ved å støtte s eg på disse klasse f orSV-RE FORM I STENES SYN PA STATEN
ræderske organ i sasjonsapparatene kan
s tat e n finne e n or anisa t orisk bas e
Uti fra det som hittil er nevnt , blir
s om tilsvarer ens statens o e tive
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still1ng utenfor enkeltkapitalisten~s
rekker. Det integrerte fagapparatet :er.
ingen enkelt-kapitalistisk interesse- _
organisasjon, og er som sådant skreddersydd til å fylle to nødvendige funksjøner på samme tid: nemiig l)gjøre
arbeiderne til politiske garantister
for det borgerlige samfunn, og 2)forsyne staten med en organisatorisk base
frigjort fra ·umiddelbare og opprivende
særinteresser innenfor den klasse hvis
totalinteresser den uttrykker.
PARLAMENT OG KORPORASJON
Denne bruken av fagapparatet må ikke
direkte forveksles med et annet trekk
ved den statsintervensjonistiske politikken, et trekk som også var tydelig
alt i JO-åra: nemlig at kapitalen søker
å bruke sosialdemokratiet, altså arbeidernes tradisjonelle eo1itiske uttrykk,
som statsbærende .P.!.!:.!.!_. Årsakene til
dette er av samme~kter so~ de ovennevnte. Men det ~r klart at jo mer
statsapparatet ikke bare støtter seg
på arb~idernes tradisjonelle politiske
uttrykk, men først og fremst på arbeiderklassens egne økonomiske kjerneorganisasjoner, jo mer øker også statens
organisatoriske selvstendighet i forhold til borgerskapet. Og det .P.Qlttiske uttrykket for denne pro~essen er
Trforge Sosialistisk Valgforbund.
Det er denne organisasjonens funksjon å aktivisere arbeiderne innen fagforeningenes legale rammer, for dermed
å styrke disse korporative rammer. En
slik aktivitet er~ i det minste periodevis - en ønskesituasjon for kapitalen. Dette betyr selvsagt ikke at komMunistene tar avstand fra all virksomhet innen fagforeningene. Det de tar
avstand fra, er den virksomhet som tar
sikte på å gjøre den legale aktiviteten
til et mål i seg selv, og som dermed
styrker det borgerlige samfunn. SVs og
beslektede gruppers paroler om å gjøre
LO til en "kamporganisasjon" for arbeiderne, er karakteristiske ·her. Ettersom LO er en integrert del av taten, løper den nevnte politikken i
praksis ut i til enhver tid å la den
borgerlige legalitet definere hva som
er en kamporganisasjon.
Det er viktig å se at SVs politi~
ske funksjon i dag atskiller seg ves e ntli g fra DNAs fun ksjo n i redveåra
og opp til i dag. Mens DNA spilte rollen som en politisk "arbeiderbasis"
for kapitalen, er SV nå et ledd i en
historisk bevegelse som kan komme til
å overflødiggjøre en slik type politisk
basis. Jo mer kapitalstatens basis kom
mer til å ligge på fa gapparatet, jo
mindre (relativt) blir også kapitalens
behov for en rent Earlamentarisk "arbeiderbasis".
Og med tiden er det ikke usannsynlig (tvertom: erfaringene fr~ land som
Danmark og Vesttyskland ser ut til å
bekrefte det) at de parlamentariske
funksjonene mer glir over til interessepartier for borgerlige særfraksjoner
(enten det nå kommer til å dreie seg
om tradisjonelle borgerlige partier,
fascistpartier eller om et ytterligere
de9enerert sosialdemokrati). Om slike
partier kommer til makten, er det ikke
fordi kapitalakkumulasjonen har sunket
ned på et "før-korpotativt" nivå!
Tvertom vil det være fordi et særbor gerlig parti alltid yil være mer trenet og skrupelløst i bruken av den
åpne bruta~itet som kreves når arbeiderklassen bryter legaliteten!
Bare en bevisst, langsiktig kamp
mot legalismen og korporativ4seringen
fra arbeidernes side allerede i dag
kan hindre utviklingen av den borgerlige legalitet tll hitlerisme. Ingen
i l lusjoner om å bekjempe lovverk med
lovverk og korporasjon med korporasjon
ka n løse denne oppgaven.

*
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HEISMONTØRENE•••
.

leringsvirksomhet • læreguttene b l e
tatt ut i streik og aktivisert (uten
streikebidrag fra forbundet!) osv."Pas~
sive" deltakere fikk ikke utbetalt
streikebidrag. Streiken tle ledet
under mottoet "Streik er ikke ferie!"
Denne indre aktiviteten og moralske
styrkingen ble desto viktigere etter
som man fort kom på det rene med hvilket ytre press fra en samlet borgerlig·
"opinion" de streikende ville bli utsatt for. Man var forberedt på at
streiken ville bli langvarig. De streikende måtte sikre seg u~Øtte fra en
samlet arbeiderklasse og fra alle som
solidariserer seg med den. Streikens
politiske karakter ore aKtivt kjØrt ut,
og for over en måned siden ble det
gjort forberedelser til et stort solidaritetsmøte i Folkets Hus 12. november. Det som vil gjelde enhver
streik av betydning - om den skal bli
vellykket - bl e i dette tilfellet enda
tydeligere enn vanlig og uttalt som
rettesnor for både det interne og eksterne streikearbeidet: "En streik må
vokse i styrke og omfang - ellers dør
den!"
LOCK-OUT-TRUSSELEN: INTENSIVER
STØTTEARBEIDET!
Heismontørene visste at de res
streik var av en slik karakter at de
gjorde seg moralsk forberedt også U>Ji
å møte eventuelle trusler om lock-out
lenge fØr NAF kom med sitt varsel. Den
nye situasjonen har likevel gjort mani
fest det som hele tiden har ligget latent, og heismontørene vil bli utsatt ,
for et voldsomt press fra alle "samfunnsbærende krefter" i tida framover.
Den Økonomiske støtten fra universi·tetet har hittil vært relativt god ·
(samlet inn ca. 30 000 kr.). Den må
Økes. Enda viktigere er det nå å pro~ .'.
pagandere str.eikens politiske perspektiv, å stØtte de streikendes kamp for
hele arbeiderklassen - å få fram i
støttearbeidet på • universitetet nØdve·ndigheten av å underordne seg arbeiderklassens ledelse for p~ den måten å Øke motivasjonen også for økt
•konomisk støtte. Bare en klar opinion
med basis i arbeidernes klasseinteresser kan nå hindre at de streikende
"dømmes"til nederlag. I befolkningsgrupper utenfor arbeiderklassen kan
bare politisk overbevisning om nødvendigheten av å stØtte arbeiderklassens kamp motivere for fortsatt og økt
stØtte til de streikende. Bare en slik
motivasjon kan avfeie arge.llienter om at
heismontørenes lØnn ligger over gjennomsnittet i industrien, noe som i parentes bemerket heller ikke ubetinget
er tilfellet for montørene f.e~s. i
Oslo-området. Heismontørene fØrer ikke
en "rettferdig kamp" som påkaller støt
te av humanitære grunner. Som enhver
s .treik fra arbeiderklassens side er
den i seg selv et åpent uttrykk for
den allmenn motsigelsen mellom arbeid
og kapital som alltid er til stede.
Arbeiderklassen skaper samfunnets ver-·
dier. Alle dens "krav" er derfor "rett•
ferdige" - men ikke ut fra en allmenn,
borgerlig-humanistisk tankegang som
mer enn gjerne vil gi arbeiderne deres
"rimelige andel" av arbeidsutbyttet.
At det ikke er dette siste kampen nå
står om, viser seg med tvingende klarhet i heismontørenes prinsippfaste
linje og beundringsverdige målbevissthet og utholdenhet. Men flertallet av
de streikende - og også streikeledelsen ·- vil måtte stå imot et Økende moralsk, politisk og menneskelig press
fra et samlet borgerskap og borgerskapets talsmenn i arbeiderbevegelsen,
spesielt i de "samfunnsansvarlige" organisasjonene DNA og LO. Kommunistene
og alle progressive må aktivt gå i
spissen for å propaga~dere arbeiderklassens interesse av å samle seg bak
heismontørenes krav. Ett skritt i
riktig retning ble markert av enhetsresolusjonen i DNS 12.10, med oppslutning fra KUL, AKP, SV og den sentrale streikestØttekomiteen ved univer

si te tet. Her ble veien for det. videre
arbeidet staket ut!
UNIVERSITETEt: BAKTUNGT STØTTEARBEID -PA SMABORGERSKAPETS EGNE PREMISSER?
Angående vaklingen i (AKP) eller
den totale uteblivelsen fra (SV1 støttearbeidet, kan vi henvise til tilfellet på nordisk institutt, referert an~
net sted i avisa, som eksempel p! en
generell tendens, I . denne - sammenheng
er det imidlertid viktig A slå fast i
hvert fall et par ting:
.
Kommunistene har ikke splittet
støttearbeidet på univers i tet et • .Etter
at KUL hadde tatt initiativet til å
opprett og drive støttekomiteer ved
flere institutter, etter vakling og usikkerhet angående det politiske grunn
laget for støttearbeidet fra AKP/NKSrepresentantenes side, sendte AKP/NKS
ut si,e"helt spesielle paroler ved de
fleste institutter, fikk dem vedtatt
ved et flertall av dem og fikk trumfet
disse igjennom i den sentrale streikestøttekomiteen. Selv var AKP den ivrigste talsmann for det syn at organisasjoner som RØd Front, NSU, AKP, SV
KUL osv. skulle ha representanter i
den,sentrale komiteen, mens kommunistene ville basere den sentrale praktiske og politiske linjen på aktivistene, altså på de lokale komiteene
alene, Til tross for dette var det AKP
AKP's representanter som gikk hardt imot ethvert opplegg til minimumsprogralf for den sentrale komiteen - mot
KUL s forslag til kompromiss m.h.t.
parolegrunnlag - med den eksplisitte
begrunnelse at man måtte markere en
avstandtaken fra KUL's linje i streikestøttearbeidet. Vår representant ble
dermed tvunget ut av komiteer, mens vi
samtidig fortsatte og fortsetter arbei
det lokalt og representerer de lokale
komiteer der vi blir valgt til det.
I den situasjonen kom så AKP med hatske utfall og anklaget~ for å ha
gått til "brudd" i streikestØttearbeidet!
"ENHET HEISMONT ØRER-ARBEIDERE!"?
Teorien om at h ovedmotsigelsen i
samfunnet går mellom monopolkapitalen
og "folket" ga seg et ekstremt praktisk utslag i AKP's holdning til kjØt~
arbeiderstreiken. I diskusjonen omkring en stØtteuttalelse til de streikende, på filosofis k institutt, sto
småborg~rskapets demagoger beinhardt
på å forsvare en parole s~m "Enhet bøn
der - arbeidere"! - i en konflikt der
70% av arbeidskjØperne er små- og mellomstore bØnder. Tydeligere kan det
ikke uttrykkes hvilke "felles interesser" "folket" har når arbeiderne
støter sammen med et samlet borger-

skap.
Men så lenge btnder, arbeidere, stu
denter osv. betraktes som bare å utgjøre kvantitativt forskjellige deler
av det revolusjonære "folket", må det
bli umulig å få samlet progressive stu•
denter til aktivt streikestØttearbeid
etter hvert som klassekampen skjerpes.
Det er i denne sammenheng det er viktig å merke seg at representantene for
den småborgerlige sosialismen på universitetet har gjort et stort nummer
av at det skulle ligge en selvmotsigelse i det at vi kommunister vil føre
kampen både for dagskrav og for sosialismen under arbeiderklassens ledelll - på dens klassegrunnlag - mens vi
samtidig har gått imot parolen om å
støt~e he~smon,ørene "på deres egne
premisser". Når AKP mener å finne en
motsigelse i kommunistenes holdning
på dette punkt, bekrefter de for all
verden at de aldri ·vil bli i stand til
ålede studentenes støtte- og solidaritetsaksjoner på arbeiderklassens premi s s er - at det tvert imot er de
som i realiteten "setter seg over" arbeid ernes " e gen" kamp. Utviklingen i
st r e i ken fram til i dag har nå gj ort
parolen om "egne premisser" uaktuell. Fortsatt står imidlertid AKP/
NKS på sin prinsipielle linje
(SV-opportunistene ha~ overhodet ingen
s 7
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;; --- VÅR

KLARE

STILLING TIL
VOLDG I FTEN ;;
.

Leif Johannessen fra streikeledelsen
hadde fØlgende å si til Gnisten, i
streikens åttende uke:
Hvordan klarte dere å unngå bruken av
tvungen voldgift?
-Alt tidlig ble det over hodene på oss
gjort forberedelser · til bruk av tvungen voldgift. Forbundsledelsen møtte i
kommunaldepartementet ute~ at noen representanter for heismontørene var til
stede. Først underhånden' fikk vi vite
om de forberedelser som var gjort. Vi
sammenkalte da alle tillitsmenn i Oslo
og tok kontakter ut over landet for å
diskutere situasjonen. På grunnlag av
denne diskusjonen ble det fattet vedtak om å anbefale medlemmene å trosse
voldgiften og gå ut i streik uansett
hva hva regjeringen måtte finne på å
prøve å diktere oss. Deretter kontaktet vi kommunaldepartementet og klargjorde for dem at vår streik ikke kunne sies å ha samfunnsmessige skadevirkninger i den utstrekning at det
kunne brukes som påskudd til bruk av
tvungen voldgift. Vår argumentasjon
møtte lite gehør. Det som derimot
fikk resultater, var vår klare stilling til voldgiften. Vi sa fra at en
eventuell bruk av den med nesten hundre prosent sikkerhet ville bli møtt
med ulovlig streik fra vår side. Det
hadde stor virkning! Når regjeringen
fant det "klokt" å trekke tilbake forslaget om voldgift overfor heismontørene, var det et resultat av vår
egen faste holdning og stillingtaken.
Kan du kort si noe om utviklingen av
streiken fram til i dag?
·
-En streik vil normalt ha blant annet
den funksjon å avdekke en rekke motsetninger som hele tiden har vært til
stede, men som deltakerne i en streik
for første gang blir klart bevisst. I
heismontørkonflikten skjedde det en
rekke ting som klart bekrefter dette ja, i dette tilfellet kom det
klarere til uttrykk enn det vanligvis
gjør. Spørsmålet om sikkerhet for publikum er et åpenbart og klart krav på
tvers av klasseskillene i samfunnet.
De streikene ble altså representanter
for en meget stor gruppe mennesker,
mens arbeidskjøperne, som går for å
være de "samfunnsbærende krefter", kom
i konflikt med sitt eget samfunnssystem. Det var derfor 'forholdsvis ånkelt
å benytte seg av veien om lovverket
for å oppnå fågbeskyttelsen.
Under streiken skjedde det imidlertid en rekke ting som ,avgjørende
endret dens karakter. Jeg vil da - for
det første nevne· voldgiftsdommen mot
elektrikerne og for - det andre kjøttarbeidernes kamp. Heismontørenes krav,
som fra begynnelsen av stammet fra en
meget liten gruppe mennesker, fikk nå
en allmenn karakter. Det var nå et ·
spørsmål om voldgiftsdommen motelektrikerne skulle bli normgivende f'~r

}

- - - forts, fro forrige s.
l in je !). Vi tror arbeiderklassen i
t ida framover vil betakke seg for en
"humanitær" støtte fra en samlet studentmasse (inklusive DKSF, Kr,F.U.,
Senterstud. osv,) som opphØrer i det
Øyeblikk de streikendes "egne premisser" opphØrer å være "rimelige,
rettferdige krav" og munner ut i en
konfrontasjon mellom borgerskapet og
arbeiderklassen. Enhver streik i arbeiderklassen og spesielt en med et
utgangspunkt tilsvarende heismontørenes - er i kim en kamp mot selve
kapitalen, mot lønnsarbeidersystemet
og dermed for sosialismen. "Enhet studenter - arbeidere under arbeiderklassens ledelse" og "Full støtte til de
streikende" er derfor de riktige parolene. Dette er åpr,e paroler, som også
støtter arbeiderne på egne premisser"
og som samtidig uttrykker streikens all
allmenne perspektiv, som ikke propaganderer"sosialisme~ men som -implisitt
påviser sammenhengen mellom dagskravene og arbeiderklassens maktovertakelse. Dette vil bli desto klarere
etter hvert som Norge rammes av verdenskapitalismens allmenne depresjon.
Uten et klart kommunistisk perspek~
tiv på streikestøttearbeidet vil det
uvegerlig måtte bli totalt mislykket,
så lenge det ikke eksisterer noen bevisst vilje til å solidarisere seg med
arbeidernes klasseinteresser i en situa
sjon der enhver streik må fortone seg
som "urettferdig" og lite verd å støtte
på "egne .premisser", under hensyntake,p
til "folkets" allmenne, samfunnsmessige. interesser av ro og orden.

TRE KLASSER•••

LEIF JOHANNESSEN

oss, og heismontørenes klare stillingtaken til spørsmålet om voldgiftsbruk,
gjorde det nå desto mer nødvendig med
en fast holdning fra vår side. Regjeringens tilsynelatende løsning av ~n
konflikt måtte ikke få ringvirkninger
i hele arbeiderklassen. Det er livsfarlig for arbeiderklassen om bruk av
voldgift i ett tilfelle danner norm
for andre grupper innen klassen. Vi
kan rett og slett ikke tillate det,
vi må_s.tå fast på å avvise det. Derfor
viker vi ikke på følgende krav:full
etterbetaling - ikke et kronebeløp på
samme nivå som det elektrikerne forkastet, men ble dømt til å godta.
Hvordan og på hvilket tidspunkt begynte støtten utenfra å utvikle seg?
-Den første støtten var spontan - og
stor. Siden har den vært stadig Økende
og mermålbevisst. Særlig har vi merket ·
oss at støtten hurtig tok opp i seg
og ga uttrykk for endringene i streiken så å si samtidig med at vi selv
merket hva nytt som til enhver tid
skjedde. Vi tar det som et tegn på at
vi er i overensstemmelse med hele fagbevegelsen og at vi uttrykker deres
situasjon!
-

Småborgerskapet vil aldri kunne
basere sin politikk på marxismens
treklasseteori,
noe som ville vært
ensbetydende med innsikt i egen undergang. Marxismen erstattes med
teorien om motsigelsen "folket monopolkapitalen". For arbeiderklaasen .må resultatet bli reformis~ ,
me. LØnnsarbeidersystemet og det
borgerlige lovverk må fortone seg
nØytralt, som noe som kan tØyes til
å "tjene" den ene eller andre av
partene. Treklasseteorien er arbeiderklassens teori fordi den
viser det historisk enestående ved
lØnnsarbeidet . . På den måten gir den
innsikt i nødvendigheten av å avska
avskaffe det borgerlige samfunn og
dets lovverk og ikke presse igjennom reformer. Om småborgerskapet
handler illegalt, er det ut fra Ønsket om å besk~tte seg mot kapitalen, aldri om a oppheve den! Konkret ser vi i dag hvordan folk som
oppkaster seg til arbeiderklassens

At kommunistenes linje i streikestøttearbeidet ikke er basert på noe
ønske om å propagandere- sosialismen- som
et abstrakt prinsipp i enhver sam~enheng, viser seg også i at foruten
kampen for dagskravene også mots tan-·,
den mot bruk av tvungen voldgift bateO:
kan f-re til resultater dersom den tåt•
entydig utgangspunkt i klassens in- ··.":
teresser. Det er da også vi som både i ;
streikestøttearbeidet og i våre egne
publikasjoner har understreket betydningen av og det prinsipielt riktige i
heismontørenes framgangsmåte i denne ·
saken, Heismontørene har igjen vist
at den riktige veien er å sette loven
om lønnsnem,1d til side, at den går
tvers gjennom loven. I den siste tida
er det blitt gjennomført demonstrasjonsstreiker mot loven om tvungen lønnsnemnd, blant annet i Odda. Vi støtter
av all kraft den allmenne kampen mot
bruk av tvungen lønnsnemnd. Men vi ser
det som vår plikt å påpeke overfor arbeiderelassen at den slags demonstrasjoner ikke fører fram. Loven har ikke
latt seg :.:okke av slike politiske aksjoner tidligere. Men dessuten - og det
er det viktigste - er lover som den om
lønnsnemnd en uadskilleli~ del av kapitalismen oa dens diktatur. Om den eksisterende loven derfor lar seg rokke, vil.
den bare i praksis bli erstattet av en
annen som går ut på akkurat det samme.
Årette all oppmerksomhet mot loven som
sådan og bare pent applaudere hver gang
radikale strømninger i arbeiderklassen

---sl2

talsmenn, vil gjØre klassens nØdvendige, ::.egale· organe·r - fagforeningene - til "kamporganisasjoner",
,
eller hvordan arbeiderklassens ener
gi utnyttes til kamp mot enkeltlover (som f.eks. lov om tvungen
voldgift). Historisk har det også
vist seg at småborgerlige, syndikalistiske retninger innen arbeiderbevegelsen all tid munner ut i
·reformisme, noe vi i Norge skulle
ha spesielt gode forutsetninger for å forstå (med tanke på
linjen Tranmæl - Nygaardsvold Gerhardse~. Småborgerskapets vilje
til "kamp" har alltid eksistert side
oæ side med borgerlig legalisme som det konsekvente uttrykk for den
fØrste klassens egne motsigelser.
Gjennom kampen mot kapitalens
utbytting, mot borgerskapet og
dets lovverk, overvinner arbeiderklassen borgerskapet og småborgerskapet i ett slag og legger
gjennom sin egen stat grunnlaget
for det klasseløse samfunn. Bare
et kommunistisk parti med reell
basis i arbeiderklassen kan lede
denne kampen.

us D&SA
LAND

FOREN

DERI

1STEN

Hvilken betydning har den politiske
og økonomiske støtten fra universitetet i Oslo hatt?
-Den har vært helhjertet og kraftig,
den har hatt stor påvirkning og utrolig mye J si for hver enkelt av oss.
Enheten mell0m studentene og arbeiderklassen blir utviklet nettopp gjennom slike direkte aksjoner der man stå
står samlet - gjennom den praktiske,
direkte støtten og den nære forbindelsen som gjør at vi kan legge fram våre
saker. Det er viktig at studentene ikk
ikke stiller seg over konflikten, men
identifiserer seg med den på arbeiderklassens eget grunnlag.

STYRK KAMPEN MOT TVUNGEN VOLDGIFT!

Organ for Marxist - leninistisk ungdam
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BEKJEMP
UNIVERSITETSLOVEN!
I. UTDANNINGSVESENETS BETYDNING
OG FUNKSJON.
Bakgrunnen for de gjennomgripende
forandringer som hele utdanningsvesenet har vært og er inne i, er
borgerskapets fulle erkjennelse av
utdanningsinstitusjonenes overordentlig viktige fu_nksjon. De økonomiske
og sosiale krisene i 20- og J0~åra
skyldtes delvis at man ikke var i stand
til å legge produksjo~en hurtig nok om,
arbeidskraften var fastlåst i ~n sektor
-resultatet var overproduksjon, med
økonomisk kaos som følge.
I dag er vi i om. omleggingen til
olje- og petroleumsindustri vitne til
en strukturforandring i det norske samf unnet som ville vært utenkelig før
krige n. En slik forandring - at en sektor i produksjonen setter andre fullstendig i skyggen - er av den mest
progressive delen av borgerskapet
forlengst akseptert som det det
virkelig er - et for imperialismen
strukturelt trekk og intet engangsfenomen. Og har man først innsett
dette , trer konsekvensene lett fram:
Det gjelder å ha en "fleksibel" og
teknologisk høytstående arbeiderklasse
og et utdanningsvesensom nettopp kan
framsk a ffe denne .
Skoleverket eller utdanningsvesenet har to hovedfunksjoner:l) Å framskaffe den teknologien som til enhver
tid trengs (stikkordsmessig: vitenskapen som produktivkraft), og 2) indoktrineringen av borgerlige helhetsoppfatninger som har til oppgave å
t ilsløre forholdet mellom klassene.
Når det gjelder det lavere skoleverke t ,er indoktrineringsfunksjonen den
overordnede. I det høyere utdanningssystemet har disse to funksjonene
t radisjonelt vært mer sammenknyttet.
II. OTTOSEN-KOMITEEN.
Skriftene fra utdanningskomit~ers om e r blitt nedsatt etter krigen
(f.eks. Steen- og Ottosen-komit~en)
vise r med all tyde l ighet at borgerskapet nå de f ini t i vt har f or lat t d et
tid l iger e, mer ubeviss t e fo r holdet
ti l u t dann i ng s vesene t og t il fulle
e r kj e nne r v ikt i.gheten av å ha det i
sin hu l e hå nd. Både Steen- og spes i elt Ottosen··komit~en var i s å hensee nd e s vært sa e ks~l isi tte - i
virkeligheten a ltfor eksp l is i t t e til
å tjene sin hens ikt . Hovedinnho l de t
hos Ottesen kan kor t r e fe reres slik :
Utda nnelse n skul l e være kortvarig,
yrkes r et~et og krise hindrende. Omstruktureringer i næring slivet s kull e
til e nhver tid danne basis både for
d ime nsj oner ingen og ' innho lde t av utd a nnelsen • .Man i nnså ogs å "voksenopplær ingens " eller omsko leringe ns betydn ing : "Utdan nelsen f ordeles over
de t e nkel te menne s kes livs l øp" .
Ott osen-komi t~en fikk voldsom mo tbør, s pestelt på lærersko lene, og
innsti ll ingen ble behendig g jemt bor t
på l of t e ~ . De komiteinstillinger og
l ovforandringer s om nå foreligge r, bl . a.
~ed Lov om Lærer~t d ann ing og den nye
Lov f or Un i ve r s i tetet i Oslo må imidle rtid ses på s om mer r affinert uttrykte f orbedri nger spes ie lt av Ottos enkomit~ns s ynspunk t e r. Nær i ngsl i ve ts
behov f or kvali f i s er t arbe l ~skra f t
snakke s d e t lite om - det he le i k les
en VEnliq "de partemental " d if fus
drakt og for kl urer enhver forandring
i u t d anningssyst."!llle t u t f ra s*åt eJMlt
~ med d e ts mange skr øpel i g e ter og
anakroni st i s ke t re kk .
III. DE NYE FORSLAG.
Lov om Lære rutdanning bl e vedta tt
8.juni 1974 og s kal etter p lanen t re
i k r a ft 1/ 1 1975 . Den nye Univ e r s ite t s loven foreligger ennå bare i propo sisj ons form.
L.ererutda nni ng sloven v i l i d et ytre
bl . a. innebære d e t te:

1. Utd annin ge n av lære re blir spr~dt
til"re gi onale s tud i e sentra" der Dis t rik tshøgskolene ( DH ) blir den overordnede instans. Departementet og
staten får en nærmere og sterkere kontroll. I de Pedagogiske Høgskolene (PH)
- som er den nye betegnelsen på lærerskolene, oppnevner f.eks. departementet styrene, som er øverste organ.
2. Studenter fra universitetene vil i
konkurransen med PH-studentene stå
svakest, fordi de har færre fag (kankje
bare 2 skolefag), mens studenter fra PH
kan ha 4, kanskje 5 fag. (Departementet:
"Det trengs lærarar med meir enn to fag
i fagkrinsen." Lærerutdanningsrådet:
" .•. det på ungdomsstegeti 9-,årig skole
er behov for lærere som kan undervise
i 4-5 f ag."). At en nå også vil lukke
fakulteter og ins titutter vil ytterligere aksellerere presset ut fra universitetene inn i PH og DH.
3. En foretar en faktisk nivellering
av de tre nivåene lærer, adjunkt og
lektor. Heller ikke dette taler mye
til fordel foruniversitetsstuderende.
"Dep a r t e mente ter samd
med Lærerutdanningsrådet, og ser det
som viktig at reglane for utdannings:
krava blir utforma slik at det ikkje
blir sett snevre formelle grenser for
kva s koleslag lærarar med ulik utdanning
kan gjøre teneste i. Tilhøva må leggjast slik til r ette at lærarar kan
flytte fra eit skoleslag til eit anna.
Det er såleis ikkje formålstenlig å
binde eit utdanningsnivå til eit bestemt skolesteg eller skoleslag. De p a r t em e n t e t meiner at differensiering mellom ulike skoleslag og
lærarkategoriar må gå på funksjon og
ikkje på formelt utdanningsnivå." Her
be t ones også , som en se r, forsi k tigvis be t yd n inge n av at læreren er fleksibel og lett kan skifte fag og niva.
4. Universitetene blir forskningssentraler, PH og DH blir lærerfabrikker. En foretar en romlig atskillelse mellom forskning og yrkesrettet
utdannelse, mao. s killer en de to
hov~d fu nks j onene som utda n ne lsen ovenfor ble skissert å ha .
Endr i ngene som Uni versitetsloven
foreslå r , er av Departemente t definert s li.k:
-utvide t r epr esentasjon i Univer site tets styre nde organer
-l i k stemmerett f or alle medlemmer
av ins tituttråd , faku l tetsråd og
kollegium
-lovfes ting av inst ituttenes organi sasjon
- lovfe st ing av universi t etsdirek tøren~
s t illing
-dosenter i hoveds ti lling valgbare
som rek t or
-generell adgang sbegren sn i ng t l l s t ud iene u n ' er vi sse f or utsetning er
Det mest påfa llende - og ver ste
tre kk ved dette lovforslag e t e r at
det er forme t s om en rammelov som
depar t emente t kan skal t e og forvalte
etter f o rgod t bef inne nd e. Studentrepresenta s go nen i r åd e r f.e ks. satt
mel l om 15 og 25% . Grad e n a , representas jon som vi l bl i valgt , vi l avhe ng e av for holdene til enhver tid.
Oppsummeringsvis kan en si at de
ytre konsekve nsene av forslagene vil
bli at en f å r e n teoretisk lavereståenj e og mer ukri ti sk lærerstand
s om s an ns yn l igv i s i st ørre grad enn
tid ligere kan t jene ut dann i ngens
indoktr i nerende funksjon. Lærerene
vi l bli me r "fleksible", dvs. kunne
fly t t e s f r a f ag til fag og fra nivå
ti l nivå e tter som be hove t melder seg.
Pga. d eparteme ntet og statens f aktiske fr amrykning og s å i det laver e
skoleverke t v i l de og så i stør re grad
e nnn tidligere bl i ek s ekutører og
off e r for f erdigprod usert kunnskaps sto ff. Sanns ynl i gv i s vil også fagkriti s k virksemhe t b li vanske l iggj or t.
Univers i tetsrammeloven setter staten
i stand t i l å sørg e for b åd e at Univer- -
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sitetet oppfyller sin misjon i sam-,
funnet, og bl.a. vna':" lukking får I>H
og PH til å leve opp til sin.
··
Alt dette representerer framstøt
som en sjølsagt må gå mot.
IV. "DEMOKRATISERINGENS" FUNKSJON.
Men for en kommunistisk vurdering
av forslagene er det imidlertid et overordnet aspekt som vi hittil ikke har
kommet inn på, som kommer inn. Dette
aspektet har sa;..menheng med at produksjonen etterhvert antar en stadig
mer sosialiserende karakter, den blir
stadig mer samfunnsmessig. Dette fører
igjen til at behovet for en kvasimarxistisk forståelse av hvordan systemet virker, øker, man tar i bruk
en ideologi som i form likner marxismen. Det er denneTikheten som er
dØdsfaren - dens objektive funksjon
vil uvergerlig bli I avlede klassekampen. I tidligere nummer av "Gnisten", spesielt nr. 3 1974, har vi
. behandlet dette emnet, og vi slo da
· fast at enhver "marxistisk" kritikk av
samfunnet som ikke ikke knytter an til
et kommunistisk senter i arbeiderklassen, bare vil fremme avledningen av
klassemotse·tningene. Mao. vil denne
"marxismen" bare tjeee de mest progressive delene av borgerskapet, og
altså kapitalistklassen som helhet.
Som eksempel kan en trekke fram
kravet om kollektive arbeidsformer
som ble kjempet igjennom i det såkalte "studentopprøret", tverrfaglighet osv.,som i og for seg var progressive krav, men som idag benyttes
av borgerskapet for å tyne ut ekstra
merverdi av arbeiderklassen. Det er
meget viktig å innse at kapitalen idag
har et objektivt behov for slik "venstristisk" teori, også pga. at produktivkreftene i gitte historiske
situasjoner ikke kan utvikles lengre. En intensivering av utbyttingen
kan da bare effektueres gjennom
tiltak som det nevnte , som går på
alternative arbeidsfor mer.
Poenget e r at en de l av lovforsla•
gene for de t uhild ede blikk innebærer
en "demokrati s er ing som t v inger seg
fram", "medbestemme lse" etc. , som kan
få enkelte t i l å t ro at man har "presset" s t aten til å gi enkelte konsesjo~
ne r . Det er grunn til å advare sterkt
mo t d isse "konsesj onene" . De er t i l t ak
som i pr oduksjonen har sin parallell
med "bedrif tsråd" etc: , og som ikke har
a~nen funksjon e nnå s t yrke kapita l e n s
faktiske grep om arbe iderklassen og den
dens "oppdragere". De e r ko rporative
framstøt som i lang t s terkere grad enn
f ør styrker det i nstitusjonaliserte
klassesama rbeid. Kapita len har i dag et
obj e kt ivt. behov f or de nne f orm for
emokrati" , den er aldeles ikke "k j empet fram" : En strategi mot dis s e tilt a kene s om ikke har utgang spunkt i ar beide rk lassens kamp for sosialismen,
v il nødvend igvis være slag i luften , og
bare være i bor ~erskape ts inter esse.
Al l tale om e t f r i t t un iversitet " e r
småborgerlig i l l usjonisme, bare er - ·
sta tningen av kapitalismen med sosia~
lismen kan i lengden hindre at korpo-,
rativiseringen i samfunnet nærmest blir
total.
·

"'

KVi N NESAK ELLER KLASSEKAMP
OM: SEPARAT
KVi N N EORGANiS_ERi _N_G _ _ .

••

KVINNEFRONTEN - FEMINISTISK?

Kritiske str-Ø mninger som har gjort
seg gjeldende både innenfor og utenfor de eksisterende kvinneorganisasjonene her på berget har ~odt~tt at
kvinner trenger egne organisasJon~r
uavhengig av partiene. Kritikken som
·har vært reist mot Kvinnefronten (KF)
og Nyfeministene (NF) har i hovedsak
(med enkelte unntak) dreid seg om
hvordan disse organisasjonene skulle
bygges opp (organisasjonsstruktur) og
på hvilket grunnlag de skulle drive
sin virksomhet (jfr. Kvinnefrontens
landsmøte). Separat kvinneorganisering
har imidlertid vært tatt for gitt.
Heri ligger også denne kritikkens
begrensning.
KVINNENE - EN EGEN KLASSE?
Forsvarerne av separat kvinneorganisering, om de befinner seg i KF eller
i : eministenes rekker, har et felles
utgangspunkt. Kvinnene b~ir . betrakte t
som en egen gruppe eller "klasse" med
spes ielle problemer som berører dem
som kvinner (og ikke som klassemedlem~
mer). Fordi kvinnenes problemer
knyttes an til biologiske bestemmelser og således blir overordnet klassemotsetningene, er separate kvinneorgan sasjoner en naturlig f ; l ge av dette
s yn. Fordi det dreier seg om kvinnesak i denne betydning, kan den ogsa
lØs es, ja bare lØses innen egne
kvinnegrupper. Dett• er separatistenes
utgangspunkt.

Jom en homogen, studentene som en enhetlig gruppe og kvinnene som om cte
bef , '1t seg i samme sosiale situasjon.
Kapitalems karaktermasker, dvs. de
Økonomiske interessers personifisering, faller dermed i hovedsak sammen med et bestemt kjØnn: mannen. Følgelig framtrer kapitalismen som et
mannssamfunn - ikke som et klassesamfunn. Felles for AKP/KF og NF er
disse empiristiske "analysene" som er
avskåret fra å se at marxistiske klassebestemmeUer går på tvers av slike
ytre, og ~otalt overfladiske ~jennetegn. Om mannen (hos NF) eller monopolist"klassen" (hos AKP/KF) er "hovedfienden", spiller i denne sammen~
heng ingen rolle. Resultatet blir nøyaktig det sarrune: kvinnene batraktes
som kvinner, ikke som tilhØrende forskjellige klasser. FØlgelig har alle
kvinner felles interesser i egenskap
_av~ være kvinner, og flest mulig må
slutte seg sarrunen i egne kvinneorganisasjoner basert på kj ~nn, ikke på
klassetilhØrighet. D~tte er"kvinnesak" eller :·eminis me:

~~J.~~~,.
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VESEN OG FRAMTREDELSESFORMER
Til gr1- nn for en slik betraktning
ligger det Marx kaller den fetisjerte bevissthet .- en bevissthet som har
stanset opp v ~d samfunnets framtred:! lsesformer. De Økonomiske klassene
og deres fcrhold til hverandre framtrer på kapitalismens ov er fl ate i fordreide skikkelser. Arbe ideren s lØn_n_
synes å være lØnn for alt arbei d han
utfØrer. Profitten ser ut til~ ha
opphav i s i rku lasjonen. Småkapital i
hande l og industri kjemper mot utradering - kjemper mot monopolene. Monopolene, som bare er en frak sj on innen
kapitalistk lassen framtrer i sin tur
som egen "klas se ", mens den Øv:ige kapitalen blir en de: av "folket" - fØlge lig synes arbeiderjlassen å .ha
sammenfal lende interesser me d småborge rskap et og småkapitalen. Ut fra d, tte umiddelbare , empiri stis ke samfunnssynet blir f ,eKs, ungdommen sett på

om abort
En parole som står sentralt

/
kvinne-

i
bevegelsen 1 dag, er "sjØlbestemt abort". Denne parolen kan, isolert sett,
virke .villedende. Jeg skal begrunne
hvorfor .
75 % av de som sØke r abort i dagens
Norge oppgir sosiale årsaker til at de
ønsker svange rskapsavbrudd. I de fleste
t ifeller er det altså vanskelige sosia~e forhold som ligger til grunn for at
den gravide sØker om abort. Det blir den
gravide s om personlig må lØse et problem
· som egentlig er samfunnsmess ig. Det er
dårli g Økonomi, dårlige bo ligforhold,
mange l på daghjemsplasse :· osv. som
e gentlig skyldes samfunnsmes s ige forhold, som tvinger kvinner t il å se abort
s om eneste utvei. På de nne m~ ten blir
samfunnsmes s ig ansvar lesset over på det
enke lte individ, nemlig på den gravide
kvinne, og i denne situasjon ska l altså den gravide "selv få bestemme" at hun
lkke makte r å fØde sitt barn. A hevde at
svangerskaps avbrudd skal være "selvbe5temt" i en slik sammenheng vil være å
spre il.usjoner om valg i en situas jon
der abort er eneste l Øsning.
Så lenge det i vårt la~d er store
sosiale forskjeller, vil en lov om"selvbestemt abort" virke sli!{ at de som
l ever under dirlige sosiale forhold ,

Denne tendensen framtrer like klart
i KF som hos de erklærte feministene.
En del lesere vil kanskje benekte
dette med henvisning til de febrilske
angrep AKP produserer mot feminismen
bl.a. i avisa "Klassekampen", i DNS
osv. Men &lle vet at AKP .ei'- Kvinnefrontens varmeste talsmen~.)'o g forkjempere. La oss derfor se ·= på et
nummer av Kvinnefrontens medlemsavis
"Vi er mange" nr. 2/74, Avisa bestir
av innlegg fra hele landet som oppsum·merer det sore er lokalgruppenes hovedbeskjeftigelser og deres syn på fronten.
"Søstersolidaritet" og "sØsterskap"
viser seg å være den gjennomgående
parolen! For ikke å levne tvil om at
"sØsterskapet" er det vesentlige, ikke
klassesolidariteten, er parolen like
godt trykt på bl,adets omslag ikke en,
men to ganger for riktig å slå detfast-:-Mellom disse jomfruelige rermer
lyder søsterlige sirener fra det
ganske land. Kitty Strand åpner med l
fastslå "For det viktige er jo at vi
er mange". Leserinnleggene overgår
hverandr ) l feministiske talemåter.
Kvimnefronten på Lillehammer skriver :
"Det er -klart hva som skiller oss fra
nyfeministene, spesielt· etter den
plattforme; og det arbeidsprogram som
ble vedtatt på landsmøtet .•... I realiteten st:'r vi for og kjemper for akkur akkurat det samme - våre mål er fel~ ,
les." Innsenderen avslutter med å splårre: "Hvorfor har vi to bevegelser?" Vi
slutter oss fullt ut til innsenderens
spørsmål. Blant alle de innlegg som er
undertegnet "søsterlig hil.en" tar vi
med et par klipp til. Kvinnefronten i
VadsØ skriver at KF "har vært invitert til offisersfruenes forening" i
VardØ og rortalt om KFs malsettling og
opp~aver og om arbeidet som ble drevet
lokalt ••.. Alle er enige om at det bØr
være et samarbeid med nyfeministene ••.
Nyfeministenes avis "Sirene" ..bØr stØt'P
.-..Cl """

1('• ...

-tn!"efronten." Det s t ...::ne ~.. :: nc,; 4

KF i Porsgrunn. De skriver: "I Porsgrunn har kvinnefrontere og nyfemini ~t er i Grenland åpnet landets fØrste
kvinnehus .. .. Nyfeministene har laget en
stor og flott utstilling "Kvinne·n i
mannssamfunnet~ Innsencferen fortelle r
videre at de har det beste samarbeid
med ny feministene. Samarbeide _ r.1ellom
KF og Bjørg Vik i Porsgrunn går altså
utmerket; avisa "Klassekampens" angrep
på den samme BjØrg Vik kommer derfor i
sitt rette lys, nemlig som en fraseradikal overbygning over Kvinnefrontens borgerlig-feministiske politikk.
FEMINISTENES TEORIFIENDTLIGHET
86 Plakat mot paragraf 21 8 (Abort-paragrai)

,

1924

Kiithe Kollwitz

bl i r tvunget til Ata ab ort, ~ens dett
sette barn ti l verden blir en luksus
forbeholdt de bedre stilte . Så lenge retten t il fri abort ikke samtidig er
retten til åla være Ata abort, e r det
villedende bare å stille opp parolen
"for sjØlbestemt abort", f ordi det ikke
vil kunne være slik at aborten e r sjØlbestemt under kapi talisme n. En slik lovendring vil ikke i seg selv forandre på
de Økonomiske og s osia le forhold som
tvinger Kvinner til å sØke om abort.
Man sprer lett illusjoner om man kjemper for reformer isolert; man kan korrune
til å overse de sosiale forhold som gjØr
dem nødvendig.
"SjØlbestemt abort " er et borgerlig
krav, men det bØr likevel s t øttes, fordi
loven slik den virker nå er til fordel
for de som har mest ressurser i form av
kunnskap, gode talegaver , f orbindelser
osv. På den andre siden har de som mest
trenger å få abort , men som mangler slik
slike ressurser, ofte fått avslag på sin
sine søknader - resu lt atet blir et hØyt
antlll illegale aborter.
Kravet bØr altså støttes, men man må
bruke kampen f or slike reformer til å
avsløre årsakene til den sosiale nØde n
og få folk til å innse reformenes prinsippielle begrensning.
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Feminismen er ikke bare virksom i
de erklærte feministiske grupperingene
Fe~inismen må med nødvendighet fØlge i
kjØlvannet på enhver bevegelse som benekter klasseskillenes eksistens. 4b~
straherer en vekk de rådende klaesemotsetminger blant kvinnene, står bare
ett tilbake: kvinnene er like som
kvinner, som kJØnn. I forlengelsen av
dette blir antileninismen feminismens
ektefØdte barn. Blant de erklærte
feministene er den åpent uttalt og
viser seg i praksis ved at organisa~.
sjo~ene grunnlag hviler på de såkalte
bevisstgjØringsgrupper. I disse skal
kvinner.e komme med sine erfaringer og
opplevelser om hvordan det er å være
kvinne i et mannss~~funn. I KF framkolll!Jler antileninismen gjennom den perspektivløse praktisismen: "selve kampen avler i nnsikt" osv. Felles for disse gruppene er den abstrakte bestemmelsen av hva som forener kvinnene (kjØnnslikhet). De trenger fØlgelig ingen teori som går dypere og
som overskrider kapitalismens overfladisk~ skinnmotsetninger og som gri· per klasseforholdene. FØlgelig · kan
heller ikke disse grupperingene forstå hva et leninistisk parti innebærer (selvsagt heller ikke AKP i KF)
- de har ikke bruk for det! Den revo~
lusjonære (?) bevissthet som i det ene
tilfellet skal 3pringe ut av femin,j.stenes navlebeskuende egenopplevelser,

skal i KP's tilfelle oppst A spontent
av selve k.1 mpen. Te ori-fiendtlighet
blir s 111ce bevegelsers varemerke. On,
dette sier Lenein i "Hva må gjØres":
"I samsvar med de tte sa også det gamle Hainfeldt-programmet fullstendig
riktig at det hØrer til sosialdemokratiets (les kommunistenes) oppgaver å fylle proletariatet med bevissthet om sin stilling og sin oppgave. Dette ville ikke vært nødvendig
hvis denne bevisstheten av seg selv
_wang ut av selve klassekampen."
M.a.o: bevisstheten må tilfØres uten~
fra, fra det kommunistiske sentret!
BORGERSKAPETS "RADIKALISME"
I dagens situasjon i Norge hvor Arbeiderpartiets klassesamarbeidspolitikk er i ferd med å miste oppslutning innen klassen, m.a.o en situasjon
der det tradisjonelle samarbeidsmønstret er i opplØsning, hvor labiliteten
innen klassen er merkbar for enhver,
vil borgerskapet og dets representanter ha som hovedoppgave å tildekke
klassemotsetningene, benekte deres eksistens. Kapitalkreftene vil med alle
tenkelige midler forhindre at arbeiderklassen blir seg bevisst som klasse
Borgerskapet vil alltid spille på, ut~
ny~te og fremme bevegelser som isol ?rer
bestemte sp ørsmål fra det kapitalis~ :
tiske systemet og fØlgelig kampen mellom arbeiderklassen og borge rskapet.
Borge rskapets omkved lyder: Vi må stå
sammen, :' roblemene må lØses i fellesskap. Som et ekko lyder svaret fra nyfeministene og KF:"Alle med i kvinnekampen","fram for sØsterskapet" .•. Det er
nettopp slike "samlende" og t1lsynelatende radikale bevegelser som dukker
OP!• med jevae mellomrom o~ spesielt i
Økonomisk urolige perioder, for å
dempe den reelle skjerpingen av
klassekampen.
I dag dreier det seg bl ~nt annet
om en kvinnebevegelse som spiller en
slik sar:ilende rolle på tvers av klassegrensene og som konsoliderer borgerskapet og den herskende ideologi . Det
siste året har.vi også : ett streiker
blant kvinneliEe arbeidere - den siste
g~ aldt kjØttindustrien. Hvilke kvinnegrupperinger har støttet den?. Ingen
oss bek.; ent.
KVINNESOSIALISME?
Det eksisterer også grupper-nger
som i teori ~n har et noe annet utgangspunkt for separat kvinneorganisering enn de allerede omtalte. Vi
tenker på organisasjoner 'av "Gruppe
8"s karakter i Sv~~ige. Denne gruppa
kaller seg sosialistisk og har som utgangspunkt primært å henvende seg til
nettopp kvinner i arbeiderklassen.
Formålet 2r på lengre sikt å gå opp i
sosialistiske partier, dvs. overflØdiggjØre seg selv. Begrunnelsen for
ikke å dri~P politikk innen de rådende sosialistiske partier i dag er
at disse er mannsdominerte og fØlgelig har vist liten eller ingen i 1teressc for spørsmål som angår kvinnene. Men som ~i har vist, er forsvaeet for separat kvinneprganisering
uløselig knyttet sammen med et syn på
samfunnet der kvinnens stilling ses
isolert fra de allmenne klassekampen. Kvinnespørsmålet trekkes ut som
et eget spørsmål som trenger egne
og fØlgelig spesielle organisasjoner. Disse trekkene viser seg da
også hos "Gruppe 8" selv om gruppas utgangspunkt kan synes "radikalt" og sosi
§osialistisk". En av lederne for "Grup•
pe 8", Ir,ne Matthis, skriver: "Att reducera kampen for ett socialistisk samhalle enbart till motsåttningen mellan
kapitalistklassen och arbetarkrassen år
en overforenkling....
många kvinner
upplever sitt speciella fortryck och
kampen mot detta som minst lika vasentlig for deras egen frigjorelse som kampen mot klassfortrykket .... Kvinnorna
måste få chansen att upptacka vad identificationen med det egne konet, d ~
egna grup an, betyder for sJalvkanslan
och kampv 1jan .... Ett tredje skal for
separata kvinneorganisasjoner a r ~ logiskt och ideologisk. Det kapitalistiska ~samhallet uppmuntrar anta-

1

gonism och misstenksamhet kvinner emellan."
Sitatene viser klart at utgangspunktet - arbeide~kl assens kvinner og
den sosialistiske revolusjonen - er
skjØvet ti~ side til fordel for en all. menn feministisk kjØnnsteori. Kapitalis
lismen er blitt til et "mannssamhalle",
klassesolidariteten til "identifikationen med det egna konet, den egna
gruppen". Den marxistiske klasseanalysen som skulle være "Gruppe 8"s utgangspunkt, må med nØdvendighet vike
plassen og forbli sekundær når "kvinnespØrsmålet"i utgangspunktet betraktes
som en "egen aak". FØlgelig har også
feministene i "Gruppe 8" måttet ta avstand fra den leninistiske partiteorien (den ar foreldet) og fØlgelig synet på hver arbeiderklassens kvinner
hØrer lij emme.
LENINISTISK KVINNEORGANISERING
I Zetkins samtaler med Lenin heter
det: "ingen separate organisasjor,er av
kommunistiske kvinner. En kvinnelig
kommunist hØrer t j l som medlem av partiet på samme måte som en mannl~g. Med
like rettigheter og plikter. P[ det
punktet kan det ikke herske noen uoverensstemmelse."
Kommunistene må ta kampen opp mot
separatisten i alle avskygninger (som
ikke bare er saparatister, men som bevisst avskjærer seg fra de organiserte kommunistene). Der feministene
snakker om "sØsterskapet" rg "forening ·· av alle kvin .er", må kommunistene
propagandere for solidaritet r.ed
klassen. Der feministene trekker arbeiderkvinnene bort fra det komm:rnistiske sentret inn i borgerlige separate kvinneorganisasjoner, må kommunistene trekke dem med i arbeiderklassens parti på lik linje med klassens
menn. Der småborgerne stopper opp ved
den perspektivløse og teoril~se kampen
må det kommunistiske sentret skolere
og stadig utvikle også klassens kvinnelige representanter. Bare under partiets ledelse sammen med arbeiderklassens menn og med dem som har inn~att
klassens st ~ndpunkt er det mulig for
arbeiderkvinnene som en del av klassen
på linje med andre sårbare grupper
innen klassen (f.eks. fremmedarteidere) å fremme sine krav. Det dreier
seg da om spesielle klassekrav. Bare
det kommunistiske partiet er i stand
til å fremme hele klassens revolusjonære interesser, sette den kortsikttige kampen for allmenne forbedringe r inn i en sammenheng som avslører
kapitalismens vesen - peke på alle
Celkravs begrensninger - kort sagt
tilfØre arbeiderklassen den revolusjonære bevissthet. Bare det kommunistiske sentret som har grep om kapitalismens lovmessigheter, dens utvikling, er i stand til å gripe problemer som berører grupper innen klassen.
og forst& disse som spesielle uttrykk
for den allmenn klasseundertrykking.
Bare med en slik kapitalismeanalyse er
det mulig å rei ; e en karr.p som ikke hen•
faller til illusjonsmakeri og Økonomisme. Bare med en oq::;ar.is•ert klasse
i ryggen kan k lassens ·: vinner røre
både den kortsiktige og langsiktige
kampen.
SÆRSK ILT E KVINNEKRAV
I abstrakt forstand finnes det problemer som berører kvinnene generelt,
dvs. går på ~vers av klassegrensene.
Slike krav kan dreie se om "selvbestemt"abort, likelØnnsspØrsmålet, daghjem, svangerskapsbestemmelser osv.
Disse kravene vil kunne bli st øttet,
ja blir stØttet (i hvert fall periodi~av flfre l· lasser og lag. Slike
krav kan betegnes som borgerlig-demokratiske. De innebærer for kvinne ~ en
lØsrivelse eller snarere Økt uavhengighet overfor familien (som feudal
levning) og likestille~ i s~ørre frad
kvinner og menn på arbeidsmarkedet.
Dett~ er en tendensiell utvikling under kapitalismen. Men denne utviklingen er sam idig motsigelsesfull fordi
;amilien har en viktig funksjon som
ar: eidskraftsreservoar for kapitalen.
Konjunktursvingningene bringer kvinnene ut av og tilbake til familien.
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Paralleller har vært trukket mellom
familien og grunneiendommen - begge
er feudale levninger, begge er kapitalens industrielle reservearmear&enal. Dette yiser seg ved at landsbygda avfolkes, ved at kvinner gå~ ut
i lØnnet arbeid, samtidig som kapitalen er avhengig av å opprettholde
familien/grunneiendommen av de samme nevnte årsaker: som arbeidskraftsres~rvoarer. Denne motsigelsesfulle utviklingen av kapitalismen "
mer som vanlig refleksmessig til uttrykk i AKP's kvinnepolitikk: samtidig
som AKP lanserer parolen "forsvar familien", krever de "rett til arbeid"
for alle kvinner - der det sistnevnte
illusjonskravet, hvis det ble realisert, ville undergrave den fØrstnevnte parolen! AKP står her på kapitalens
motsigelsesfulle standpunktp
"KLASSEKRAV"
De omtalte borgerlig-demokratiske
krav er derfor ikke en bestemt klasses
krav. Den eneste måten å gjØre dem til
klassekrav på, er å hevde at kvinnene
utgjØr en egen klasse, for dermed ennå
en gang å mystifisere klasseskillene.
Så snart kvinner innen klassen reiser
spesielle klassekrav, ikke som kvinner
men som proletarer, vil de nettopp
ikke bli stØttet av kvinner innen
andre klasser mea mindre de sistnevnte går på tvers av sine klasseinteresser og inntar arbeiderklassens
standpunkt. Når det gjelder de borgerlig-demokratiske krav, vil kommunistene kunne gå i aksjonsfellesskap
med andre organisasjoner som støtter
dem. Men disse kraverie vil selvsagt
ha ulik betydning for de forskjellige
klasse 1 og lag, dvs. kravene støttes
på forskjellige premisser, de inngår
forskjellige klassemessige og sosiale
sammenhenger. (jfr. kravet om "selvbestemt" abort. Abortloven er i dag en
klasselov, men abortkravet vil også
kunne få stØtte utenfor klassen. Selv
borgerskapets kvinner er interessert
i å legalisere abort ir:aksisen; for arbeiderkvinnene derimot dreier det seg
om sosiale og Økor.omiske premisser.)
PROLETARISK ENHETSPOLITIKK
Innenfor et aksjonsfelles~kap vil
derfor kommunistene legge fram sine
bestemte analyser, peke på reformenes
begrensninger (se abortartikkelen i .
samme nummer av avisa), dvs. sette dem
i deres rette sammenheng - det kapitalistiske samfunnssystem. Når det gjelder partiets oppgave med å vinne kvinnene både i og utenfor klassen (spesielt deler av mellomlagene og småborgerskapet) for sosialismen, vil par~
tiet måtte ha sin~ egne organer som
propaganderer blant kvinnene. Arbeidet
vil selvsagt alltid måtte være i pakt
med de proletære klasseinteresser.
Lenin sier om dette arbeidet med utgangspunkt i dagskrav for å vekke kvin
kvinnene: "Derfor er det også riktig
at vi reiser krav til fordel for kvin~
nene. Det dreier seg da ikke om minimums- og reformprogram i sosialdemokratisk forstand, Det blir ingen trosbekjennelse til bursjoa-herlighetens ,
evige eksistens eller til dens langvarighet OE til den borgerlige stat,
Det blir ikke et forsøk på å stemme
kvinnene fredelig med reformer og av•
spore dem fra den revolusjonære kampens vei.Det dreier seg slettes ikke
om noe slikt eller om annet sosial--·--·
demokratisk bedrageri av samme kaliber .... Rettningslinjene (for kvinnearbeidet, vår anm.) må understrekes
sterkt. At en kvinnefrigjØring i virkelig forstand bare er mulig under
kommunismen. Det'iiiå legges sterk vekt
på den ulØselige sammenheng mellom
kvinnenes sosiale og rent menneskelige stilling og det private eie av
produksjonsmidlene. Dermed trekkes de
d7t_opp en sk~rp og alltid synlig
linJ e mot "kvinneretts "makeriet. Dermed får vi også lagt grunnlaget for å
oppfatte kvinnespørsmålet som en del
av det sosiale spørsmål, arbeider- .
spørsmålet og å knytte det fast salTL~
men med den proletariske klassek~p
og revolusjonen." (fra Zetkins sam~
taler med Lenin)

og militær motsetning til den engelske

NKP--Det ble åpent innrømmet at hele partiet
hadde gjort opportunistiske feil, men
grunnlaget for disse feil ble søkt i
det annet sentrums politikk uten at årsakene til at en slik politikk kunne
slå gjennom ble analysert. Det helt
grunnleggende spørsmålet om NKPs klassesammensetning og den sterke småborgerlige innflytelsen i hele partiet b l e
overhodet ikke tatt opp. I resolusjonen
fra det ekstraordinære landsmøtet ble
kampen for å styrke partiets massearbeid satt i forgrunnen, mens den ideologiske skolering derimot ble behandlet
på en overflatisk måte. Selv om også resolusjonen uttaler nødvendigheten av et
omfattende studiearbeid i marxismen-leninismen, ble det ikke gitt noen auvisninger om hva slags studier som måtte
prioriteres og hvordan de skulle gjennomføres. På denne måten ble dette bare
et slag i lufta, og systematiske studier
ble ikke gjennomført. For et kommunistisk parti hadde hovedoppgaven i en
slik situasjon som den NKP befant seg i,
vært å prioritere den politiske kampen
gjennom studier i marxismen-leninismen,
og gjennom kritisk gransking av hele
partiets politikk finne fram til de
grunnleggende årsaker til dets utvikling. I stedet for åta opp kampen p å en
slik dialektisk måte ble hovedspørsmålet redusert til å dreie seg om en ~amp
mot en fraksjon hvis politisk hele sentralstyret i realiteten var ansvarlig
for, og tidligere fullt ut hadde godkjent.
Det må fastslås at kampen innenfor
NKP på dette tidspunkt var en kamp mellom to revisjonistiske retninger. Hvor
vidt den ene retningen førte en mer revisjonistisk politikk enn den andre, er
i denne sammenheng nokså uinteressant.
Striden dreide seg i hovedsak om formen
på den politikken som ble ført, og ikke
om det reelle innholdet.
Vi skal her ta noen eksempler s pm
klart illustrerer dette. Løvliens retning angrep Furubotn-fløyens nasjonale
politikk og kalte den med rette for bo r gerlig-nasjonalistiskh Når de imidlerti d
skal beskrive sin egen nasjonale politikk i forhold til USA-imperialismen i
forbindelse med Norges medlemskap i
~ATO, likestiller de innholdet i NATOmedlemskapet med den tyske okkupasjonen
av Norge. Om dette sier Emil LØvlien i
sin beretning på NKPs ekstraordinære
landsmøte: "I dag står vi overfor den
fare at en annen fremmed makt trenger
inn i landet. Kanskje ikke nøyaktig på
samme måte, for måten, metodene, varierer alltid;; Men de nye fremmede undertrykkerne har de samme mål som Hitler
med sin sinnsvake drøm om verdensherredømmet. Og følgene for arbeidsfolket hvis
disse mål blir en realitet blir de
samme. Men det som i dag er det egenartede, er at den norsKe kapitalistklasse
og lederne for det norske sosialdemokrati i langt større omfang enn forrige
gang selger seg til den fremmede makt,
samarbeider med den, er med på å ødelegge selvstendigheten og aktivt r,1edvirker til at den fremmede makt, økonomisk, politisk, ideologisk og militært
skal kunne underlegge seg landet. Derfor må vi føre kampen for selvstendigheten som det arbeidende folkets kamp,
denne kampen blir en del av klassekampen og underordnet klassekampen. Det
blir en kamp arbeidsfolket må føre såvel
mot de fremmede krefter, den amerikanske
storkapitalen, som mot den norske kapitalisme og dens høyresosialdemokratiske
lakeier som forråder selvstendigheten
til den amerikanske storkapitalen. Slik
må vi stille spørsmålet om kampen for
suvereniteten."
Denne holdningen til det nasjonale
spørsmål skiller seg bare i form og
ikke i innhold fra Furubotn-fløyens
syaapunkter. Denne tilsynelatende "antilapitalistiske" vurderingen av det nasjonale spørsmål unngår også det viktige
hovedspørsm!let om å sette kampen mot
det egne borgerskapet i brennpunktet.
Ved å sammenlikne den tyske imperialismens angrep på Norge med USA-imperialismens NATO-politikk, gjør man seg skyldig
i den kardinalfeil l sidestille imperialistiske land som har motsatte økonomiske interesser med imperialistiske
land med fellesinteresser. Den t ~ ske imperialismen sto i en økonomisk, politisk,

imperialismen, som Norge var sterkt
knyttet til. Da Tyskland gikk til okkup asjon av Norge, b e tydde det at den
nors~e imperialisme og det norske borge r s kape t b le midlertidig undertrykt av
motsatte k a pi,talinteresser. Det betydde
vide re at den norske nasjonen, som sto
pA kapi t alismens grunn, ble fratatt sin
nasjonale selvstendighet,, og administrert a v representanter for den tyske
imperialisme·, Kampoppgaven for det
norske borgerskapet ble dermed A gjenvinne sin nasjonale selvstendighet og
sin selvbestemmelsesrett over kapitalismens utvikling.
En slik situasjon må arbeiderklassen
under ledelse av sitt kommunistiske parti bruke til å reise kampen både mot den
utenlandske okkupanten og mot sitt eget
borgerskap. Perspektivet for denne kampen må vær~ frigjøring både fra innenlandsk og utenlandsk kapitalisme, gjennom den sosialistiske revolusjonen og
opprettelsen av proletariatets diktatur.
Bare på denne måten kan arbeiderklassen
konstituere seg som nasjon slik Marx
sier, og først da har den sikret klas-s
sens egen selvs tendighet og kan stille
opp i rekken av sosialistiske nasjoner.
Slik skulle NKP ha stilt oppgaven under
krigen.
Situasjonen etter k~igen med USA-imperialismens økende innflytelse i No r ge
var imidlertid en helt annen. Nå var det
ikke snakk om en utenlandsk okkupant
som skulle underlegge seg landet, men
derimot om en imperialistisk stormakt
som det norske borgerskapet hadde felles
Økonomiske, politiske og militære interesser med. For å utvikle Norge videre
som en del av det imperialistiske verdenssystemet og for å befeste utbyttingen av arbeiderklassen i Nqrge, samt å
øke innflytelsen og utbyttingen over
landegrensene, inngikk det norske borgerskapet frivillig militære og Økonomiske overenskomster med USA-imperialismen. Som vi ser, var det ikke snakk
om noen na~jonal undertrykkelse, men om
frivillig inngåtte avtaler som borgerskapet i Norge inngikk, fordi dette var
en betingelse for å øke profitten og
opprettholde deres stilling som nasjonens bærende kraft. Den rene, selvstendige borgerstat er i imperialismens
epoke en saga blott, fordi konsentrasjonen av kapital over ååndegrensene har
sprengt de gamle nasjonale grenser, og
nødvendiggjort større enheter av land,
som slutter seg sammen i blokker med
front både mot de sosialistiske land og ·
mot motstridende imperialistiske blokker.
Å kjempe for nasjonål selvstendighet
uten å sikte mot å sprenge rammen for
hele borgerskapets hegemoni betyr å spre
farlige illusjoner i arbeiderklassen.
Å framstille det som om det norske borgerskapet solgte landet til en fremmed
makt, og å snakke om å føre kampen for
selvstendighet som det arbeidende folkets kamp, slik LØvlien gjorde, vitner
bare om det samme nasjonalistiske virrvarr og den samme fornektelse av marxismens syn på det nasjonale spørsmål som

det annet sentrum hadde gjort se~ skyldig i. Samme innhold, bare forskJellig
form.
Det samme gjelder spørsmålet om "den
fredelige overgang til sosialismen". Om
dette sier resolusjonen fra NKPs ekstr~ordinære landsmøte følgende: "I spØrs- ·
målet om maktkampen førte Peder Furubotn
og hans tilhengere en politikk som bygget på en opportunistisk, en sosialdemokratisk utlegging av Jreorien om "den
fredelige overgang til sosialismen", en
fornektelse av at arbeiderklassen sammen
med sine forbundsfeller bare kan erobre
makten gjennom skjerpet klassekamp."
Som vi ·ser er det her bare en nyanse
mellom LØvlien-fløyens og det annet
sentrums syn. Rent bortsett fra at
Furubotn-fløyen i siste fase av maktkampen neppe nek~et for at erobringen
av makten ville føre til skjerpet klassekamp, er jo ikke eventuelle divergenser på dette området noen skillelinje
mellom et sosialdemokratisk og et kommunistisk synspunkt. Hele teorien om
den fredelige overgangen til sosialismen
er jo en sosialdemokratisk teori, som på
alle områder strider mot marxismenmeninismen. Å henge på halen om "skjerpet klassekamp" er bare et usedvanlig
klosset forsøk på å tildekke det reformistiske innholdet i teorien. Det
som står fast er at begge fløyer innee
NKP helt fra 1945 klart og entydig bekjente seg til den fredelige overgangen
til sosialismen, og fornektet proletariatets diktatur.
Slik kan man ta punkt for punkt som
overalt viser at det prinsipielle innholdet i begge parters politikk var det
samme. I siste fase av maktkampen forsøkte også begge parter å, tildekke
sitt revisjonistiske syn ,i "venstre"fraser, og de konkurrerte om å "påvise"
det reformistiske og sosialdemokratiske
innhold i den andre partens syn. Dette
ble selvfølgelig gjort for å forsøke å
stå fram for partimedlemmene som
bærere av den kommunistiske kontinuitetens og de "riktige" teorier.
For øvrig var det et typisk trekk
ved denne partistriden at de vanlige
medlemmer i NKP i svært liten grad engasjerte seg i den. Dette har opplagt
sammenheng med at begge fløyer ikke la
noen vekt på å utvikle medlemmene i politisk retning. Når striden så utviklet seg i sin fulle bredde, medførte ·
dette stor grad av forvttring i grunnorganisa~jonene, med den følgen at mange av partimedlemmene gikk i passivitet,
eller meldte seg ut av partiet. På grunn
av manglende skolering hadde ikke flertallet av NKPs medlemmer noen mulighet
til åta politisk stilling til den
striden som raste i de ledende organer,
eller til å avsløre det revisjonistiske
innholdet i begge parters politikk.
Dette resulterte i at det store flertallet av NKPs medlemmer som så ofte før
fulgte partilinjen, og sluttet opp om
den seirende parten. Furubotn-fløyen
ble resolutt rensket ut av partiet, og
LØvliens retning kunne stå fram som
"det kommunistiske partiet".
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SJØLBERGING?
Det kommunisti$ke standpunktet til
prinsippet om Øk onomisk utvikling
et ter sjØlbergingslinja må nødvendigvis bli helt annerledes enn det
standpunkt talsme nn for småborgerskapet har.
Mens småborgerskapets represent anter nøyer seg med å _konstatere .ill
kravet om nasjonal sjØlberging ut t rykker småborgerskapets klasseint eresser, og krang l er om hyordan
sj Øl bergingslinja skal tillempes for
at den mest effektivt skal tilfredsstil l e småborgerskapets behov , så må
kommunistene nå reise spØrsmå let om
hvilke politiske og Økonomiske konsekvenser det har for arbeide r klasse n å gå inn for nasjonal sj Ølvberging i dag.
Svaret p å ~ spørsmålet ligger
i Lenins analyse av imperialismen,
kapitalens verdenssystem - et system
s om inte grerer også den småborgerlige vareproduksjonen i verdensmarkedet. Konkurr anse n på verdensmarkedet
IØrer imidlertid til Økonomisk ruin
f or småborge r ne og de mindre kapitalist e ne , som bar e kan kjempe mot el
s lik utvik ling ved å kreve avskjerming av sin e gen virksomhet fra verdensmarkedet. Småborgerskapets .a.o1.J.1mperial1sme s e tte r derfor nas 1onalstaten opp mot imperialismen, og prøver å be skyt t e s i n eiendom bak nasjo n ens gre nser, hvor pr oduktivkreftene
skal bygge s e tter prinsippet om na sjonal sj Ølvberging.
Hensikt en er naturligvi s å hindre at konk urransen fra verde nsmarke det - s ka l pre sse pri snivået ned og
produk t ivite t en opp ; m.a.o. å monopol isere det nas j on a le markedet for
en be stemt grup pe pro dusenter. Hva
dett e inneb ær er med he nsyn til prisnivået utt r ykke s i fØlgende overskrift
f ra et a v de s iste numre av Bonde -b ladet: "Bedre sJØlvforsyning får vi
i kke grat i s ." Lenge r nede får vi vit e at "Mat en vil bli relativt dyrere,
og f ærre Qlir st i l t t il disposi sjon
f or arbeid i o l j e vi rksomhet, i nd ust·ri
og t j enest e yt ing. " Fr a f Ør av har v i
i mente e n fØ rst esi deove r s kri f t i Nationen , de r det hevdes at de t e r
"Økologi sk r tk·t; i g å he ve matva re pr i s ene."
Det kan være på ain plas s å mi n -

HEISMONTØRENE •• •

munner ut i "demonstras jonsstreike r",
slik AKP og SV g jør , i stedet for å
peke klar t på hva som må vær e den rik tige veien, er småborger lig redse l fo r
å "løfte peke finge r en " overfor arbeide rne og r e nd yrke t reformisme .
Komm un i s ten es iin5e er a l tså k l a r;
Vi stø tte r konkre t e aksj one r mo t bruk
av t vun gen voldgift i ak tuel le ko nflik t er - og vi vi s e r prinsipielt t il
f.eks. he i smont ørenes fr ar.,ganesmåte
med å s e tte l ovverke t til side .

STU D IERDen poli tis ke Økonomi ut g j Ør s elve
grunnlage t for fors t åelsen ~v marx- is~en - lenin ismen og de~ hi s t ori s ke
ma t er i alisme . De n e r derfor viet
tre .kvelder i KULs i nnfø re nde s t ud i esirkel. De an dre emn ene er: den hi s tor iske materialisme , Le nin s parti og stat steori , klasser og grupper i
det bor~erli,e !amfunn, monop o lkapi. ~ og _i mperiali sme .
For nærmere opply s ni nger eller på me lding, kon takt oss. på en a v våre
stan ds , s n akk me d en av in sti t uttkontakte ~e e l ler hen ve nd deg t i l
Kom~un i s tisk Universite t s l ag ,
Fi lo so f isk i n st itutt
Bl i ndern
Oslo 3

ne om at de eu ropeiske arbeiderpartiene opprinnelig hadde frihandel
for matva rer på programmet fordi
det t e vi lle pr esse prisniv!et ned på
arbeiderkla s sens vi ktigste lØnnsvar e
- maten . Et sli kt krav er naturligvis
ikke akt uelt i dag,"n å r verdensmarkedet f or l engst er mono polisert og
pri sn i vået kont ro l l ert a v ha ndelsmonop olene .

Poenget he r e r å pe ke på hvilke
konse kve n se r det har f or arbeiderk l assens reallØnn å kr e ve at produk t ivkreft ene s ka l bygges ett e r prinsippe t om nas jona l s j Ølvberging i
kapit ali stiske land som Norge.

Im i d l ert i d kan kr i ser på det imperia li stiske verdensma r kedet g j Øre det
t vingende nød vendig å Øke den nasjonale sj Øl vberginga mht . vi kti ge vareslag. I s å fall vil de t hØyst s annsyn l ig f or verre arbe i derklas s ens still in g . Under siste kr i g så vi h vordan
bØ ndene kunne berike se g i kraft av
knapphete n på matvarer , og hvo rle des
a r beiderklassen s levest an dard ble
presse t ned .
:,1ed bakgrunn i sl i ke e rf a ringer
er det endel s om t r ekke r de n helt
fo rkas t e li ge konklusjonen at arbeide rk las sens inte resse r li gger i å
f orsvare e ks i s t e n se n av et imperiali s t is k ve r de nsmarke d , ettersom ende l varer da vil yæ r e billigere enn
dersom de f r amstilles av pr odusent e ne inn a f or l and e ts gre n s er. En slik
tankeg a ng fo rutse t te r at nasjonalstat en er det ene s t e alternativ til
imr " rial.i smen . Den prolet ære antil mp0riali smen ~t t t e r imidlertid en
proletarisk in t e r n asj onalisme i stede t, og a rb ei derkl a ssens objektive
i nte r esse ligeer i å e rs t atte den
imperiali sti s ke arbeidsdelinga med
en rasj onel l s os i al i s tisk arbeidsde l in g med det fo rmål å sJ Øl vbe rge
verden s om he l het me d mi n st mul ig
f orbruk av menne sk elig arbe id. Det
i nnebær er at vi an e rkj e nne. r at impe r i a li smen er et h i sto ris k frams t eg i f orhold til den nasjonale kapi t alismen, et t e rsom den br yte r ne d
nasjonale sk rank e r og motsetninger
og sette r klassemotsetn inge r i st edet .
V! deler fullt ut det syn Marx
og Engels la fra m i De t kommun ist iske manifeste t, der det het e r :
"Borge r skapet h ar git t pr oduksjonen og kon s umpsjonen en kosmopol itisk ka r ak ter gjennom s in utb ytt ing
av verdensmarkedet . Det ha r ti l de
r eaksj onære s st ore so r g re vet de t
nasjonale fotf estet vekk under in dus tr ien . De urgam l e nasjon a l e i ndustrie r e r b lit t Ødelagt og Ødel egges
dagli g. De fo rt renges - av .nye i n du ~
strie r som det blir et livs spør små l
f or a lle sivil i se rte nasjone r å innr øre : i nd ustri er som ikke lenge r be arbe ide r inne nlan dske r å s tof fe r , men
rå stof f e r som tilh Ører de fj ern e ste
strøk. Di s se indust riers pro dukter
fo r brukes i kke bare i l andet sj Øl v ,
men i al l e verdens deler. (I ste de t
f~r de gamle behov, som ble dek ke t
v~d landet s egen produksjon, framt re r
n ye som k r eve r produkter f ra de fjerne ste land og k lima fo r å til f red ssti l le s .) I ste det for de n gam le ,
loka le og na sjonale, karri ge sj Ølv f or s yning og avson dring kommer e t
al lsi dig samk vem, en a l ls idig innbyrde s avhe ngi ghet mellom nasjone ne ."
Samtidig produserer borge rskapet en a r be iderkl a sse som er int e rn asjona l , og gj Ør de t til en f ul lkommen s annhe t at arbeiderklassen
i kke har noe f e dreland , men bare kan
frigjøre seg ved å nedkjemp e kapit al ismen i alle l and.
De t bet yr ikke at arbeiderk lassen ba re skal gjennomfø r e nasjon ale
sosial istiske r evo l usjoner de rsom
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GNISTEN~
verdensrevolusjonen står på dagsordenen. Tvert om er proletariatets
kamp mot borgerskapet til å begynne
med alltid en nasjonal kamp med sikte på å opprette en proletarisk statsmakt i hvert enkelt land. Men det betyr at prinsippet om nasjonal sjØlvberging ikke kan legges til grunn
for bygginga av produktivkreftene i
industriland som har gjennomført sosialistiske revolusjoner. Bare for å
forsvare revolusjonen mot ytre press
fra en imperialistisk omverden vil
det være aktuelt å tillempe ei sjØlvbergingslinje i den grad det blir
nødvendig. Og etterhvert som proletariatet sitter med statsmakta i stadig flere land vil spØrsmålet om
nasjonal sjØlvberging avlØses av
spørsmålet om å utvikle en plan for
å sjØlvberge verden som helhet på en
fornuftig måte;

Helt annerledes stiller imidlertid
spørsmålet seg for ikke-industrialiserte land som gjennomfører nasjonale frigjØringsrevolusjoner som en
del av den sosialist iske revolusjonen. Som erfaringene fra Kina helt
klart har vist , så kan disse landene
bare ha framgang i å bygge opp industri og landbruk ved å skjerme _av
det na s jonale næringslivet fra det
imperialistiske verdensmarke det. I
disse landene vil derfor kravet om
nasjonal . sjØlvberging uttrykke arbeiderklassens interesser, ett e rsom
problemet for disse landene er at
de mangler produktivkrefter så å si
i det hele tatt. I de n t r edje ve r den er derfor nasjonalismen hiseori sk
progressiv og står på ingen måte i
motsetning til den proletariske in ternasjonalismen,
Kommunistene kan i Norge i dag ikke
støtt e k rave t om en Økonomiskutvikling etter pr in sip pet om nasjona l
sj Ølvberging, verken s om dag skrav e ller som allmen st r ateg i for bygginga
a v pro dukt ivk r e ft ene i i ndustri land
und e r so sia l i sme n . Arb e iderk l a s sen s
i nt eresse l i gger i å e rstatte den
gamle karri ge sJØl v f ors yning og avson dr ing me d en i nt ernasjonal sosialistisk arbeidsde l ing. Arbeiderklas sen kjemper derfo r mot impe r ialismen
ved å kreve at det i mpe ria l istiske
verde n smarke det s kal erstat t es av en
s osi a li s t i sk plan f or a l l s id i g utnytting a v verdens ressur se r med sikte
på A tilfreds stille arbeidsfolks be hov i alle land. Kommun istene t ar
de r f or avst and fra e n po l itikk som
sikter mot å vende tilb ake til den
nasjonale ind ust r iens e poke, og s e r
dette s i ste kra ve t s om i hove d sak e t
ut try kk f or små borge r s ka pet s klasse intere s ser .
Arbe i de r klasse n kan bare frigjØre s e g ved å nedkjempe borgerskapet
i alle l a nd, og kan ikke forsvare sine interes s e r bak stengte grenser.
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HVA Ml &JORES
MED AKP?
NKS-gruppene sender nå ut et nummer av sin avis Hva må gjøres?, som er
viet blant annet Kommunistisk Univers~
tetslag. NK5 ga i sommer topprioritet
til kampen mot KUL; det har skjØttet
denne kampen pl en måte som ikke har
gitt AKP-gruppen noen grunn e r ti l optimisme. NKS har tvert om kompromittert seg så grundig
i lØpet av høsten
(j fr. fremmedarbeide r saken ,
"grunnrentedebat ten 11 og fr amfor alt
"RØd Pront"s og AKP/NKS ' åpne sabotasje av streikestØttearbei det) at
selv derea ledende tenkere er i ferd
med å fatte at opprettelse n av NKS gruppene og desa'{oueringen av "RØd
Ungdom" i universitetspolitikken bare
har gjort vondt verre. Hv i lket bare
illuatrerer at et politisk skipbrudd
ikke lar seg lege ved snevre organ iaatoriske tiltak .
Og dette viser seg på ny ved utsen~els en av de n siste NKS-avis a. NKS'
angrep pl KULa syn på imperi al ismen,
staten, materialismen, s måb orgerska pet og "kvinnepoli tikken" re presenterer i nt et nytt. Det er et rent oppkok av tidl i gere i~nl egg, i ~ø l egg som
punkt for punkt forlengst er bli tt
gjend revet av KUL. Nyut s endels en viser
bare at NKS i kke har polit is k~ argumenter. og at det dermed er hen vist
ITTTlate som om debatter: med KUL
overhodet ikke har funnet sted. Vi
skal derfor være kor tfa t tede i vAre
kommentarer; ut ov e r dette ber vi alle
progre ss ive om selv å skaffe seg våre
tidligere publikasjoner. Om e n sammenholder dem ~ed det NKS nå ha r l e vert ,
vi l siste nure.~er av Hva må gjø res ?
bare •tis e s eg s om et våren mot AKP kretsen selv.
IMPERIALISMEN
NKS prøver å piske småborgerlige
elementer opp i hyst eri mot kommunistenes selvsagte syn på imperiali s~er
som et ro res s i vt konomisk s s tem. I
denne for nde.s e ore tar K se v Øl gel ig den vanlige kautskyianske vrien
om at imperialis men ikke er en Økonomi, men bare en "politnk". AT imperia
al iamens politikk er reaksjonær , er en
selvs agt ting (jfr. b1.a. vårt inn•
legg AKP-~rup~ens vakling o~ utvikli n,, l97 ).orvekaler enørs t Økonom og politi kk , er det derfor he lt
naturlig at en uten videre slutter
med det tanketomme "imperialism~n er
reaksjonær". Og denne for ·, eks li ngen er
NKS nl klosset nok til å fremføre
lpent i sin avis, Jfr. fØlgende utsagn fra s. 14: "Imperialismen -,r uttrykk for monopolkapitalens kontrol l,
plyndring og undertrykkel5~ utenlands ( ! ! )". Vi kona tat erer atAKP
ni har røpet seg ogsl r,nt verbalt.
Vi kan også tillate oss et ned l atende ' smil over a t ~n gruppe aom
vil framstille seg som leniniatisk,
nl lpent tør benekte imperialismen•
delinisJon som et system som s annel l g er li ke mye "ute'' som "hjemme''.
Taktisk ubehjelpelighet er et biprodukt av poli tis k for råtnelse .
A ~evde at imperi ali s men er progres siv, er i f;lge NKS ut trykk fo r
bide trot ski s me og metafysikk. Det
er, fortsatt ifØlge NKS, ogs å det
samme som å gl "monopolborgerskapets " ærend. La oss bare hpre hva
trotskist en, metafyaikeren og borgeragent en Vladimir Leni n utt alte i
sakens anledning:
"Imperiali smen e r vår"dØdsfien..!e "
like mye som kapitalismen er det.
Det er . al. Men i ngen marxist ' vil

glemme at kapitalismen er progressiv sammenliknet med f Øyda lismen,
og at imperialismen er progressiv
sammenliknet med fØrmonopolistisk kapi talisme. FØlgelig bØr vi
ikk e stØtte enhver kamp mot imper°Ialismen . Vi vil ikke stØtte
e n kamp fra de reaksj'onære klas sers side mot imperialismen; vi vil
i kke stØtte et opprør av de reaksjonære klasser mot imperialismen
og kapit,lismen." (Coll . Works ,
bd. 23, s.63)
SM ABORGERSK APET
Dette bare understreker det selv fØlgelige i at småborgerskapet ikke
komme r i noen som helst ny stilling
til sam f unnsu tviklingen i eg med
at frikonkurransen avløses av imperialismen. Det unde rs treker at kommu ni stene ~å bekjenpe dets rea ksjo mære kamp mot kapit alen. AKP, derimot, hevder, med ordene til den ikke
ukjente t e nker S. Allern: ''De revolusjomrre klasse ne i Norge er arbe i de rklassen , småborgel'skapet på landebygda og i kystdistrik t ene og småborgerskapet i byene." (Kåse ri i
Trondh eim, 1972). For å forsvare dette s ynspunktet må NKS korrigere Det
kom..~unistiske manifest som s om be·
kjent s lår fast at småborgerskapets
kamp mot kapitalen er reaksj onær , da
den ''søker i dre ie hi st or ie ns hJul
t ilbake." I noen underho ldende passas j er søker gruppen å
hevde at
"Marx og Engels skrev dette fØr n~en
vidtgående erfaringer med småbøndenes kamper var samlet. " (s,37) NKS
sier her l ike ut at de n anser Manifestets fo ,- fatte re for å ha vært fullst e ndi g uvitende om den histori ske
utvikling. Fakt um er at b~ndene gjennom hundreår hadde bekjempet den distinkte utviklingen av kapitale n . Disse
hundreårs kamp sku lle ikke ha v~rt nok
for Marx og Engels: For NKS er derimot fire år ti lstrekke lig: Gruppen he v
hevde r nemlig at Marx i 1852 ble ove r~e vist om småborge rskapets pr ogress ivi t et. (Hvorfor, undres man, sø rget
ikke Marx /engels for å ''ta sjtl kri t ikk'' og A f orand re Man i festits ord
i ett seinere opplag?) UKS påpe~er
nemlig skarpsi ndig at Marx i 185?
skrev at bØndenes interesser sto i æot
setning til kapi talen
skrev at de franske bØnd ene s interes ser sto i motsetning tJl kapitalen, og
at de fØ lgelig vill e ha naturlige allierte""inne n prolet a riatet .
Men alctri har noen kommunist te . nekt~t dette. Del danner tvert om til
enhver tid S!lV~ hovedel ementet inne ~
kommunistenes propaganda overfo r småbøndene . Men forutsetningen er at
diss e må bryte med sitt (reaksjonære)
klassest andpunkt for å delta i den revolusJonære oppstand. "Om de er revolusjonære, er det med tanke p~ sin
f oregående over~ang til pro l etariate t . . . så forlater de sitt eget stand pun~t for A innta proletariatets: som
det heter i Manifestet. Kommunistene
må røre en propaganda som ikke stikker
bØndenes kl as sestandpunkt under en
stol; og dette er i realiteten betinge l sen for å dra enkeltbøn ,:erover
pl prol et a r iatets standpunkt. At dette
er r iktig , kan en indirekte se av AKPs
"bondep olitikk". Por AKP er småborgerskape t på forhånd definert som en
klasse med en ObJektivt r evolusjo nær
holdni ng, Med et sli kt utgangspunkt er
de t helt fØlgeriktig at AKP så stil-

le r paroler som f .eks. garanterte( :: )
minstepriser rå jordbruksprod ukter.
Slike tiltak er illusoriske og s e lv mots igende. Men som sAdanne tilsvarer
de nettopr småborgerskapets egne ,
klassemessige illusj one r oc utopiakreaksJonære fo rh åpn inger. Dermeu
bi drar ce bare til å fr yse fast de enkelte småbo rg ere på sitt klassestandpunkt o~ å hinure ueres allianse mea
a rbeiderk! a ~ o nsekvenser. aven
slik politikk vil derfor etter all
sannsynlighet bli at de beveger segl
retning a v fascistiske rrupperinger
straks de får erfare dens illuso ri ske
karak~er.
--Ue rmeu er det også sact at en slik
utviklingsbang e r den naturlice ogs å
for en organisasjon so~ f~rer den
slags prop aga nd a ut til bØndene.
Såpass alvorlige er konsekvensene av
ik ke~ forstl skillet ffiello~ individ
(og individuell o verbevi s n i n g ) ~
kl asse (og klasses tandp unkt ) . Når vi
videre kjenner til at AKP åp e nt har av
avvist ~uli gheten for a t noe slikt
ski lle kan eksistere f or andre enn
''fremmedarbeidere'' (jfr. Gnisten nr. }
1974), så er konturene allerede trukket.
Det er her ikke tale om småborgerne s ''onde vilje'' el ler andre mor als ke
synspunkter. Det er ta le om at kapitalis men representerer det utviklede
va ree roduk sj ons system og som s ldan
påtvinger bestemt e personer best emte
kla~ s emessige holdninger og der~ed be stemte funksjoner bl.a . mht, utviklingen a v prociuktivkreftene. Som Le nin
utt rykker det i 1915/1917 :
"Un der kapitalismen blir småbonden - enten han ønsk er det eller
ikke - til vareprodusent. Og det er
denne forandringen som e r grunnleggende, for den alene er ~ok til
å gjøre ham til en småb orge r og ro~
vandler ham til en antagonist av
proletariatet. li a n selger sitt produkt , mens proletaren selger sin
a rbeidskraft . Sem klasse kan småbØnqene ikke annet enn .å søke å
hØyne prise ne på jordbruksprodukter , og dette er ensbetydende med
a t de forener seg med 1e sto re
grunneierne mht, åta del i gr unnrenten og mht. åta grunneiernes
parti mot resten av samfunnet .
Ette r som vareproduksjonen utvider
seg, blir smibonden, i ove re ns stemmelse me d sin k las sestat us , uunngåelig til en IffinJcrd-proprieta,r." (Coll. Works bd, 22 , s. 95'§b:-r

HISTORIEN OM AKPs OPPFATNING AV
PROFITTR ATEN
Det er her nødvendig å gripe fat t' i
en ti ls nikelse fra NKSs s ide. Gruppen
henviser t il en "empirisk undersøkelse
se " den l a fram fo r 3/4 år siden hvor
man sk ulle ha "mot bevi st~ eksistensen
av gr unnrent e i norsk jordbruk.
·
SA.led es skull e denne "undersøkelse n"
ha "knust""KLtLs teori II om landsbygdas
s måborgersk a p (jfr, NKS-avisa , s ,34).
La os s i korthet være så brutale å
minne om at vi 11 knuste 11 NKS' "undersøkelse" ved å påpe ke bl.a. l ) at den
røpte fullkommen uvitenhet om s elve
defin i s j onene av vareproduksjon og
~epital; 2) at den i tillegg i ,realiteten forkastet fundamentet for verdi
teorie~; 3) at den ikke var kjent""iiiec!"'"
noe sl elementært s om reglene for jordskifte her i lande~; 4) at den forfalsket landbruksorganisasjonenes rolle ; 5) at den blandet sammen variabel
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og konstant kapåtal; 6) at den røpet
uvitenhet om funksjonen av avskrivninger i vareproduksjon - og: 7} at
den b de åen misforståelse av definis anen av ro it~raten. Disse eksemplene
r være tilstrekkelige i denne forbindelse! Vi oppfordrer leserne
til å skaffe seg vårt hefte "Grunnrenten og bondespØrsmålet" (for en
dokumentasjon bl.a. av AKPs syste~a. tiske forfalsking av Marx' teori, se
også "Grunnrenten i den lille grunneiendom", utgitt av KULs studieutvalg,
1973), 1974, hvor disse og andre t i ng
blir tatt opp. Dette heftet ble utgitt
i mars i år, og etter den tid har vi
ikke hØrt et eneste pip fra AKP i
sakens anledning. Ærlige medlemmer av
bl . a. AKP eg SV vi l selw kun·n e gj ,re

seg opp en mening om den form for polit lak anstendighet NKS mønstrer. Det v i
viktigste er at NKS med denne siste
•anøvren demonstrerer ' sitt politiske
nede rlag ~or all verden.
PRODUKTIVKREFTER 00 PRODUKSJONSPORHOLD
Det finnes, mener NKS, ikke noe 1
grunnlag for A hevde at småborger skapet ønsker "l dreie historiens hjul
tilbake". Vi for vår del har allerede
vist dette grunnlaget, og vi skal gi
enda et ekempe l , nemli g selve "teoriene" til den Hmlborgerlige interessegruppen AKP/NKS :
. I et ubei1J , : pelig forsØ k på å vise
at vi kommunister har en teori om"
"automatisk"overgang fra kapitalisme
til sosialisme (jfr. NKS-avisa, s. 23)
gyt e r soldatsos ia listene ut fØl ge nde:
" .• overgangen fra fØydalismen til kapitalismen var en progressiv samfunnsomveltning. De kapitalistiske produksjonsforholda la grunnlage t for en
rask vekst i produktivkreftene og derme d(!:) også for folkets materielle
levevilkår ... Da det arbeidende folket
fikk nyte godt av fruktene a v sitt arbeid (l l, var det allike vel ikke noe
automatisk r esultat av vekst i produkti vkreftene. Det var fØrst og
fremst resultat av en vedvarende o~
hard kamp for bedre le vevilkår ."
Les det en gang t il : Husk a t det er
folk som kaller seg "kommunister" som
skriver slikt! Og: ta del i arbeidet
for at den dag må komme da enhver kommunist vi l rødme av s kam over å ha
lagt navn til noe tilsvarende!
Denne rosemalingen av kapitalis men
("det arbeidende folket fikk nyte godt
a v fruktene av sitt arbeid"!), av den
dyriske utnyttingen av barnearbeid, av
forkrøplingen av arbeiderne, av utsultingen av de m - det er småborgerens
drØm om den idylIIike , f~ rmonopol istis
ke form for utbyt ting! Det er den historieforfalskping han leverer for å
kunne tolke imperialismen som et historisk tilbakeskritt!
Vi kan, fortsetter NKS, derimot
"ikke se noe progressivt ved imperialismen(!). Tvertimot, produksjonsforholda er for lengst blitt en hemsko
for produktivkreftenes utvikling." (s.
24). Vi skal fl fortelle NKS at industrikapitalen aldri har hensl epet en
eneste levedagciinfkke som en hemsko
ror produktivkreftene: Vi kan også
nevne at dette faktum ~l.s. skyldes at
proletarene aldri får nyte godt av
rruktene av i!ttarbeid! NKS' kort slutning ligger ganske enkelt i at
det er beklent med at Marx/Engels hevder at kap _talismen er progressiv. I
NKS ' verden kan dette tilsynel'åtende
bare bety at "folket" ikke hadte"for-

verra kår" .
NKS forstår ikke at den dia lektikk
Mllom produktivkrefter og produksjons forr.old som kapitalen selv
utgjØr, medfØrer at veksten i produktlVkreftene skjer på bek ostning av arbeidernes "leve vilklr ". Vi ser pA ny
at gruppen ikke vet hva kapital er.
Den Økonomiske utvikling skjer altså
i e n motsigelsesfylt fo rm og er progressiv etter som den legger det materielle grunnl~get for opphevelse av
all utbytting. Den marxistiske revolusjonsteorien går ut på at de utviklede produktivkreftene sprenger de
produks jonsforhold som er blitt for
trange fo~ dem. Denne te orien blir nå
åpent f o rkastet av AK P (jfr. NKS-avisa
o. 23-24). IfØlge AKP er det Ka ut sky
o~ Berns tein som har produsert den!
Gruppen ut taler like ut at produktivkreftenes utvikling er det samme
som 11 tekno logisk utvikling". (Disse
frase"marxistene" ser ikke engeng at
denne "definisjonen" står i motsetning til den de selv gir i en fo~note!
Jfr. s. 25.) Derme d kommer gruppen
med fØlgende hårreisende utsagn:
''Teorien om produktivkreftene neglisjerer klassekampens betydning
og fungerer de r fo r direkte reaksjonært . Konsekvensene av denne teorien må jo være at revolusjonen
kommer fØrst i land hvor produktivkreftene er lengst ut~ikla. Revolusjonene i Sovjet , China og Albania stemmer då rlig med denne modellen."
Husk fortsatt: slikt noe kaller seg
for "kommunister 11 ! At småborgerskapet
holder marxismen for å være reaksjonær, er irr,idlertid gammelt nytt . - Vi
skal kort få bemerke at grunnen til at
utviklingen i f.eks. Kina og Albania
både bekrefter den marxistiske ''modellen "
i allmenhet .9_g_ledet til sosia
listiske revolusjoner, ligger i at kap
kapitalen i og med imperialismer. er
blitt til et verdenssystem. Disse revoluaJon~ne er l. denne sa;runenhen~ net
topp reaksjoner på de imperialistiske
produksj ons forholds lenker. Dette er
det spesielt viktig å understreke for
å peke på arbeiderklassens ledende ro~
rolle i disse revolusjonene - en r olle
den nettopp har i kraft av sin bakgrunn i kapitalistiske produks j onsforhold, forhold som alltid er en hemsk o
~produktivkreftenes utvikling. - A
forestille seg at den marxistiske teorien ''neglis jere r klassekampen'', er en
ensbetydende med at en ikke har
forstått at produsentene (arbeiderne)
selv er produktivkrefter, slik at 11 den
største p r odukti vkraft er den revolusjonære klassen selv . "(Marx). Det bet y
betyr mao. at en har identifisert produktivkrefter med 11 teknologi", slik AKP
gjør. AK P inntar vitterlig fØrst Bern steins pos isjon , og tror så at det kr i
tiserer Bernst e in mens det i realite~
ten kritiserer Marx!
Når en tenker seg "produktivkreftene " som noe frigjort fra produsentene og derme d fra deres opptreden so~
klasse , så er det klart At en , som AKP
forestiller seg 11 klassekampen" som noe
løsrevet fra dialektikken mellom produktivk refter og produksj onsfo rhol d.
Resultatet er en forestilling om en
frittsvevende, s pontanistisk klassekamp slik den også vi ser eeg i AKPs
gjennomført Økonomi s tiske teori og
praksis og gruppens benekt else av det
bevisste elementets r o lle .
Når NKS bruker flere spalter til å
grlte over ekaiatenaen av kapitalisti s k, internasjonal arbeidsdeling, så
forbauser det oss ikke. Det bare bekrefter Mani festets ord: "Ved å utnytte verdensmarkedet har borgerskapet
gjort produksjonen og forbruket i alle
land kosmopolitisk. Til de reaksj onæres store sorg har de slå tt den nasjonale grunn bort under røttene p~ industri en." Vi for vår del innser det
nødvendige i at denne arbeidsdelingens
kapitalist i ske form oppheves til en
eoa1alist1sk f orm . (Kommuni s tenes syn
på 11 sJØlberging 11 blir for øvrig lagt
fram i Gnisten nr. 4, 1974)

STATEN
NKS fortsetter s itt brevkurs med å
gå til angrep på KULs sats om at
staten " er atsk ilt fra klassene og
står over dem". Dette hevder NKS står
i motsetning til at staten er en klassestat . NKS forsømmer å nevne at vår
formulering er -rettet mot AKPs påstand
om at staten er en"del av monopolistklassen 11 (jfr. gruppens 11 partibok",
s. 18) , et syn s om formodentlig deles
av ALP og s om med respekt å melde •

allt id vil være sludder. Den borgerlige sta tens eksistens er betinget av
at kapitalistklassens medlemmer pr.
definisjon er privatprodusenter og
_ derfor i fØrste rekke isolert fra hver
andre . De har derfor ikke noe umiddelbart organisatorisk fellesuttrykk,
men må s elv etablere et slikt utenfor
eine egng rekker; dette o r g a n ~
etaten : Gjennom privateiendommens
emansipasjon fra fellesvesenet er
staten blitt til en særegen eksistens
ved siden av og uten f or det borrerlige
samfunn" (Marx : Den tyske ideologi,
MEW s. 62). De oppgaver staten har som
et slikt organ er bl.a. å legge forholdene til rette for totalkapitalens
r e produksjon . Og denne Økonomi ske oppgave lØser den, helt logisk etter
forutsetningene, i alt overve i ende
grad ·på utenomkapit alistisk vis. Eksempler på dette er infrastruktur, helsevesen og utdanning. Den kapitalistiske
delen av statens produksjon er ikke
bare liten; den tenderer også stadig
mot å spalte ut nye privatkapitaler jtr. den frie status som n! preger
Jernverket og som med stor sannsynlig.•
'het ogd. vil prege Statoil.
A innbille seg at st aten nettopp
ikke er eri klas•estat når den står
utenfor det "borgerlige samfunn", er å
anu tingene på hodet. Det er net~opp
s om et slikt spesialisert, særegent Ol'gan at den opptrer som voldelig undertrykker - for å nevne den mest ekstreme funksjonen. Var den ikke utskilt på denne måten, så var den heller ingen klas sestat. Da var den bare
en 11 del av monopolistklassen'', el ler
mao. en interesseorganisasjon for de
svartmuskede skattefuter som AKP/ALP
hater mer enn noen.
~t slående uttrykk for dette er
hvordan AKP, som bekjent, regner
skat tene 'til statsapparatet som en del
av me rve rdien. Vi skal ikke oppholde
oss mye ved dette punktet, ettersom
innholdet i NKS-avisa viser at AKP nå
ikke lenger tØr hevde dette offentlig
(jfr. s. 26). Det er imidlertid verd
å nevne at AKP, for å kamufluere sin
faneflukt i dette spørsmålet, hevder
at det hele er et spørsmål om å dis kutere "former i stedet for realiteter11. Til dette er å bemerke at vi
som marxister understreker at slike
former selv er realiteter. Det viktige
i sammenhengen er å skille den produksjon som foregår i kapitalistisk form
fra annen pro du ksjon (for eksempel den
som kommer ~il å foregå i sosialis tisk form). li oppfordrer interesserte
til å sette seg inn i våre brosjyrer
" Mot revisj onismen og den småborgerlige sosialismen'' og ''Marxisme eller
revisjonisme?'', begge 1973. !~KS-avisa
representerer AKPs første(! ) forsøk
på å svare på våre argumenter i den
sistnevnte brosjyren, noe som bare
viser at gruppen bare er ute etter å
polemisere mot et konkret stoff den
håper publikum har glemt det detaljerte innhold i. (Jfr . også vår dokumentasjon av ''grunnrentedebatten'',
oven f or ) De tvilsomme politiske poeng
AY.P søker å oppnå med dette, illustreres ved at den ved å rive et sitat
ut av sin sammenheng prøver A få det
til å se ut som om vi (i brosjyren
''Stortingsvalget, So sia½istisk Valgforbund og den korporative stat' 1 )
skulle ha ment å hevde at arbeidernes
klassekamp ikke skulle kunne stanse
den borgerlige statens videreutvikling i korporativ retning. Poenget er
bare at det i så fall er uomgjengelig
nødvendig at arbeiderklassen organiserer seg selvstendig og ikke under
borgerlig eller småborgerlig ledelse.
Ellers er det karakteristisk for
ALP-nivået at NKS nå hevder at KUL
11
vokter seg ... vel for å legge fram
noen som helst argumenter'' (! !) for
at LO-apparatet er integrert i state n:
Enhver som interesserer seg for emnet,
vet at vi knapt har gjort annet. I
tillegg til nevnte brosjyre kan vi
vi se til bl.a. flere numre av Gnisten,
spesielt mht . behandlingen av utviklingen av streikevåpenet og av det
statlige avtale- og l ~vverket. Videre
hevder vi ikke at en skal nedprioritere arb.e idet i fagforeningene. Det vi
hevder, er at fagapparatet aldri kan
reformeres til en kamproeanisasjon for
arbe iderk l assen. I kampsituasJoner må
det settes til side, fordi det er
bundet av et borgerlig lovverk som
tjener til å paasivisere arbeiderne.
All erfaring fra streikekamper de
si ste tiårene viser at ~ette er en
selvfØJ.gelighet; kampsituasjoner

krever utvikling av ulovlige streiker.
For 4 ta eksemp let med heismontørstreiken, så kunne denne røres som en "l ov lig" streik ene oi alene fordi
montørene på forh nd haude erklært at
en tvungen l~nnsnemnd ville bli mØtt
med en videreføring av streiken som ulovlig. Heismontørene kom derimot sannelig ikke med noen trusel om å gjøre
LO til kamporganisasjon!
DEN HISTORISKE MATERIALISMEN
KUL har hevdet: "Gjennom fascismens
makt overtakelse kommer den kapitalistiske staten på hØyde med sitt begrep:
den blir tilsynelatende helt selvstend iggjort ... " Atale om begrep oe
virkelighet på denne rnAter1 er ifØlce
AKP (jfr, s. 27) ren hegelianisme; det
er "erkeidealistisk sludder" og røper
"massi v uforstand" og "reaksjonær galskap". Alt dette sier AKP orr, Karl Marx
som nettopp forsto sin dialektiske metode som en påvisning av hvordan kapitalens mest utviklede skikkelse (inklu
dert dens politiske overbygning) bare
er nødvendige viderefØringer av kimer
som ligger nedlagt i den fra begynnelsen av. Den som tro~ at dette har noe
med idealisme å gjØre, har bare røpet
at han selv oppfatter vitenskapelig
begrepsdannelse på samme måte som den
subjektive idealisten gjØr det. Om sin
metode og framstilling sier Marx deri,mot: 11 ! en slik allmenn unders økelse
blir det overhod et alltid forutsatt at
de virkelige forhold tilsvarer aitt
begrep, d.e. de virkelige fmrhold blir
bare framstilt i den utstrekning de ut
trykker sin egen allmenne typus."
(Kapitalen , III , MEW, s . 152). Vi inviterer NKS - her og nå - til å o,e,·veie et å pe nt møte med oss om det mar xistiske vitenskapsprinsippet. Det
skal bli underholdende for oss.
Statst e orien er et hØvelig utgangspunkt for å besvare også llKS' angrep ,
på oss for å 11 oppkonstruere 11 motsetninger mellom klassikerne. Nå er det
klart at slike motsetninger faktisk
eksisterer. Engels uttalte f.eks. i
1883: "Anarkistene stiller saken på
hodet. De hevder at den proletariske
revolusjon må begy ~n; med avskaffelsen a v statens politiske organt•as jon .
Men den eneste organisasjon som proletariatet forefinner ferdig etter sin
seier, er nettopp statem. Denne staten
kan nok trenge meget betydelige endringer fØr den kan utøve sin nye funk
sjon. Men å Ødelegge den i et slikt
Øyeblikk , dvs. å Ødelegge den eneste
organisme som proletariatet kan gjØre
sin . .. makt gjeldende ved, .. , .ville
måtte fØre til massenedslaktning av
arbeidere ... '1 ( 11 Zum Tode von Karl Marx~
MEW bd. 19, s. 344f.).
Enhver ser at dette er stikk i
s t r id med kommunistenes statsteori.
Skulle vi ikke ta avstand fra slike ut
sagn? KUL gjør ingen hemmelighet av
sitt stort sett negative syn på
Stal ins rolle, samt sin avstandtaken
fra en viktig side ved Engels' filosofiske teorier:-"Vi diskuterer disse
tingene åpent, også overfor Kommunis- _
tisk Arbeiderforbund som vi er organisatorisk tilknyttet. Og vi henviser
bl.a. til Lenins eget utsagn om at
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de~ne- type uoverensstemmelse r me llom
kommunister innen en organisasjon ikke
er av fraksionell art (se Coll.- Works,
bd . 13, a. 47).
Vi kan under
enhver omstendighet slå fast at det er·
blank lØgn fra NKS' side når de stadig
forsøker å innbille uvitende lesere at
ideologiske divergense.r av denne art
''forties'' av KUL.
Videre tar vi det som tegn på at vi
argumenterer godt for vårt syn på klassikerne, at NKS må ty til en serie lØgner og forfalskninger om og av vårt
studiehefte 11 Den historiske materialismen", framfor å opptre saklig. NKS
på s tår at vi skulle benekte mulighete n
av å få objektiv kunnskap om naturen;
videre at vi skulle me ne at naturen
ikke eksisterer ua vhengig a v bevisstheten. Slike påstander stempler bare
NKS.

Til slutt kort om kvinnerolitikk:
KUL går som kjent imot spesiell ·
"kvinneorganisering" som ·et hØvelig
kampmiddel under imperialismen. NKS
prøver å slå oss i hodet med en henvisning til at Lenin Ønsket særlige
partiorganer til åta seg av arbeidet blant masser av kvinner. Men selvsagt! Hva har dette å gjØre med et argument for separat kvinne organise r ing?
Ingenting. Det spesielle ved NKS' an~
grep på KULs kvinnepolitikk består
bcre i talentløs forvrengning av
Lenins "Samtaler med Clara Zetkin";
vi anbefaler alle å sette seg inn i
den sistnevnte. Allment inneholder den
denne delen av NKS-angrepet intet som
ikke er tatt opp annet steds i denne
brosjyren. Den framhever i sterk grad
den bekjente "teorien" om en hovedmotsigelse mellom monopolkapital og
''folk 11 • Den presiserer ikke grunnene
til AKPs brudd med Mao Tse-tung, som
sterkt understreker at overgangen fra
frikonkurranse til monopolisme ikke
endrer hovedmotsigelsen, som går
mellom arbeiderklasse og kapitalistklasse - og at det bare er i ikkekapitalistiske land at hovedmotsigelsen kan endres uten sarnfunnsomveltnin~.
'
KONKLUSJON
Dette si ste understreker noe viktig: AKPs sist e angrep på KUL, og i
særdeleshet på KU Ls vurdering av forhold et mellom . bl.a. Marx og Engels, er
bare ment som en tåkelegging av det
faktim at AKP har brutt fullstendig
med klassikerne på de t:elter som den
revolusjonære teori og praksis står
og faller med!

Be~till vårt materiale, henv. Kommunistisk Universitetslag, Institutt
for filosofi , Blindern, Oslo 3 .
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