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HE'LOMVENDING ?

I DAG

TVERS GJENNOM LOV
TIL SEIER !
Når telefonsentralmontørene nå
streiker ulovlig på tvers av tvungen
. lØnnsnemd, er det fØrste gang dette
skjer sider. den ulovlige by gningsarbeiderstreiken i 19 2 E.
Forspillet til bygning$arbeide r streiken i 1928 var st ort ingets vedtak av en lov om tvungen vold gift
i arbeidslivet i 19 27, og bruken av
denne loven til å dØmme by gningsarbeiderne til store lØnnsnedslag
året etter. Arbeiderne nektetå
bØye seg for dommen, og innle det en
halvannen måneds ulovli g streik.
Som en demonstrasjon mot torbuoet mot
å gi Økonomisk stØtte til ulovlig
streikende tegnet tusenvis av arbeidere og organisasjonsfolk seg offentl ig for et fast streikebidrag i uka,
noe som fØrte til bØter og fengsel
for adskillige.
I motsetning til i dag stØttet den
gangen også Arbeiderpartiet, sawmen
med NKP, aktivt de streikende. End-

3. år

en på den harde k ampen ble full seier
f or bygningsarbeiderne, de fikk en
lan gt bedre avtale enn den voldgiftsdommen hadde fastsatt. Dermed var
og så voldgiftsloven satt til side,
og den ble opphevet året etter.
Resultatet av bygningsarbeiders t reiken viser at selv langt større
grupper ann den tlf.sentralmontørene
utgjØr , kan fØre ulovlige streiker
fram til seier nå r kampen føres konse
kvent og stØtten fra andre arbeidere
e r s terk . Den viser dessuten at den
eneste effektive måten å nedkjempe
slike klass e leve r som l Ønnsn emd loven
på, er å sette den ut av kraft i
praksis ved å nekte å respektere den.
Det er en ærefull tradisjon telefonsentralmontØrene fØrer videre når
de i dag har gjenopptattb bygningsarbeidernes kamp fra 1928. De må
f å all de stØtte man kan gi dem!
TVERS GJEN NOM LOV TIL SEIER!

Har AKP endref SJn i
f rer,p,edarieide,-.-

Spørs Må let ?

I lederen i avisa "klassekampen" nr .
.46, 1974, foretar AKP-gruppen i all
stillhet en tilsynelatende helomvending i det s.k. fremmedarbeiderspørsmålet . Stikk i strid med hva gruppen
tidl~gere har hevdet, står det her å
lese at en ikke "går in~ for å stengje ute kvareinskild person som
måtte sØkje om arbeid." AKP påstår
seg nå bare å gå imot organisert arbeiderimport, dvs. slike former for
gruppeimport som kapitalistene ha r
iverksatt bl.a. ved Tangen (Arendal)
og ved Mongstad.
AKPs politiske uansvarlighet viser
seg i at gruppen nå går "imot" slik
or ganis ert innvandr ing uten n f ormulere noe som helst selvstendig, positivt standpunkt i saken . At det må
være slik, har selvsagt sammenheng
med at gruppen er like lite interessert i å fremme progressive krav for
fremmedarbeiderne som den er det når
det gjelder arbeiderklassen i allmenhet. Enda viktigere er det å framheve at AKP nå er i ferd med å foreta
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BRYT MEDpesv!
DEN NASJONALE REVISJONISMEN

Martin TranMæl
SV's politi ske
f orbilde

-

?

SV representerer ikke et dårlig
forsØk på å skape noe nytt i norsk
politikk. Organisasjonens og dens
enkeltmedlemmers ynkelige opptreden
i forbindelse med siste års hØykonjunktur og hØstens streiker, heismontørstreiken spesielt, lar seg ikke
bortforklare på den måten. I dagens
situasjon er det tvertom all grunn
til å understreke kommunistenes
tidligere påvisninger: At SV-konglomeratet som helhet er base r t på
~ode, ga~le nasjonal-re formi s t i ske
innslag i arbeiderbevegelsen .

Legalisten Rolf Gal~erud er ikke
noe rusk i SV-maskineriet. Han er
nettopp karakteristisk for den gr uppen
t il litsmenn SV baserer sin faglige
po li tikk på. De mest framtredende
pe r sonene i dette tillitsmannsapparatet har sin praktisk-politiske bakgrunn i NKP. Med kjennskap til
NKP's historie etter krigen (les bl.a.
Gn isten nr . 4-74!) vil en lett se at
SV's generelle faglige politikk bare
er en direkte viderefØring av de
of1isielle "kommunist"-pa rtienes
po l itikk i hele Europa. Og de fleste
har l agt merke til en del utslag av
denn e politikken: det franske kommunis t partiets . holdning i Mai-68, parlamentar i smen hos bl.a. de danske og
de i talienske "kommunister" i dagens
kr is es i tuasjon, holdningen
til de "ville" streikene i de fleste
e uropeiske land ... Revisjonistpartienes vern om det borgerlige samfunn
er en allmenn politisk linje med
ide ologisk f orankring i Moskva og en
~enerelle tendens i alle land fra
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Vest-Tyskland til Chile. Og det er
"bare natur l i g at de ledende personer
i kampen for å hØyne produktiviteten
og fremme "demokratiets" og "folkets"
interesser, mot nazismen og alle
"reaksjonære krefter" under og etter
krigen, i dag markerer seg som forsvarere for "sitt eget" systems
stabilitet. Det "særegne for Norge"
er bare at organisasjonen SV i stor
grad (særlig gjennom innslagene fra
.11K) er basert på en ekstremt nasjonalistisk hØyre flØy (Furubotn) innen
denne internasjonale politiske
strømningen.
ÅRSAKENE TIL KLASSEFORRÆDER!
Verken Galgerud eller andr e prominente personer i SV svikter arbeiderklassen av ond vilje. Det eksisterer
snarere ingen klasse å svikte i deres
begrepsverden.neser det som sin
oppgave å bedre arbeidernes og andre
gruppers stilling innen dette sam-

I Gnisten nr.1.- 74 lever t e vi en større
analyse av SV-orga nisasj o nen med hoved vekt p å den fagli g e po li tikken s o m
var blitt ført.
Kon k lu sjonen s yntes
dengang krass for manq e: SV - Kao j ~al e ns
siste skanse.
Imidlertid kan SV's
rolle i forbindelse med s i s t e å rs
streikebevegelser bare sie s å ha
bekreftet våre analyser. Diss e streikebevegelsene er utførli g komme ntert i
Den røde Arbeideren nr.11/12-74 hvor vi
bringer en utførlig analyse av streikebevegelsen samt et langt intervju med
Leif Johansen som særlig tjener til å
ilargjøre det som skjedde i heismontørkonflikten. Den følgende artikkel
drøfter SV's funksjon i denne streiken
og setter den deretter i sammenhe ng med
organisasjonen som helhet. At AKP's
politikk, som særlig har ytret s e g i
deres streikestøttearbeide, ikke skiller
seg vesentlig .fra SV's, er noe vi bare
har antydet. Men med stø tte i d e løpesedler vi har måttet trykke i høst
vil det lett la seg ajøre å fullføre
analysen.

prak~,s

Gnisten går inn i sin tre dj e årgang vil den oppmerksowÆe leser me rk e
seg, og avisa vil først med dette
kunne nærme seg sin bestemmelse som
universitetsavis.
Det politiske kaos som lenge har
rådet på universitetet tatt i betaktning, var det tvingende nØdvendig
å klargjøre endel sentrale politiske
spørsmål blant de grupper som til enhver tid vil være det klareste uttrykk
for de rådende strømninger i sam- . ~
funnet.
Vi i KUL har forsØkt å introdusere en kommunistisk politikk
på universitetet og har sluttet oss
til Kommunistisk Arbeiderforbund som
forsøker å gjØre det samme i mer
proletære lag. Dermed er basis dannet
for det vi hele tiden har betont
b etydningen o_y : Et l<ornmunistisk sentrum, som imidlertid fØrst for alvor
kan ta form når det er dannet en reell
basis for kommunistisk politikk i arbeiderklassen .
På universitetet er KUL nå i ferd med
å avslutte en fase preget av en allmenn teoretisk avklaring.
Denne fasen har
har vært vår styrke og vår svakhet,
det er vi fullt bevisst. I den fas e vi
nå går inn i , blir det nødvendig å avklare
og utdype stategi og taktikk.
,
En vesentlig forutsetning for at den
kommunistiske bevegelsen skal kunne
utvikle seg kollektivt, er imidlertid
at den videre avklaring skjer
p å kollektiv basis. Om den politiske
enigheten som karakteriserer universitets ~
lag o g arbeiderforbund skal kunne videreføres, er at videre teoretisk og strategisk avklaring skjer innenfor denne politi
ske enheten. Dette vil vi sØke å oppnå
g jennom å prioritere RØde Fane for teoretisk debatt, mens en mer omfattende
kommentarvirksomhet vil finne sted i
Den RØde Arbeideren.
Gnistens funksjon blir universitetsavisens og dens oppgave å formidle mell o m
kommunistisk analyse og det nivå studentene aktuelt befinner seg på uten
dermed å miste sitt overordnede politiske
perspektiv. Dette arbeidet på universitetet er viktig, ikke fordi studentmassen er spesielt revolusjonær, men fordi
det blant studenter og universitetsfolk
foreligger et intellektuelt potensiale
som må integreres i og utnyttes av
de vitenskapelig arbeidende talsmenn for
arbeiderklassen i den kommunistiske bevegelsen.
En slik formidlings- og rekrutteringsfunksjon må danne basis for Gnistens
redaksjonelle praksis.
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Det er vi k tig å merke seg at de
tillitsmannssjikt som i dag danner
basis f o r SV'S sterke stilling i fagbevegels en ikke består av folk som
har utviklet sin politiske bevissthet gjennom erfaringer fra de siste
års tilspissede klassekamper.
Snarere
er det folk som har vært aktive 1
fagbevegelsen siden 50-åra. Fra denne
perioden er det de har sin reelle politiske erfaring mens de henter en radikal
image fra nasjonalt orientert motstand
mot NATO og EEC. Dette gjør dem i stand:
til å fange opp det oppbrudd fra DNA
som stadig blir mer merkbart. Den
fagli ge politikk de kommer til å fø re,
utgjør imidlertid langt fra noe r adika lt
brudd med DNA's politikk, m~n representerer bare det mer avanserte sosialdemokrati, noe man delvis vil oppnå
gjennom å skifte ut enkeltpersoner i det
bestående LO-apparat.
Den integrering av arbeiderklassen
i det borgerlige statsapparat som
.
lenge har vært DNA's bevisste målsetting
utføres nå i realiteten mer raffinert
av SV's representanter. Eksempelvis
går man inn for en stadig mer omfattende
s tatlig virksomhet, mens det samtidig
åpent erklæres at man ønsker å gje nopprette tariffavtalens og arbeidsrettens autoritet. Eksemplene på
hvordan dette tillitsmannssjikt har
gått aktivt inn for å knekke de streike
ne som har reist seg, er mange, og vi
h ar regnet dem opp tidligere. Stikkord f.eks. Ove Larsen/streiken i VERDAL.
SV's STREIKEBRYTERE I HEISMONTØRKONFLIKTEN
Man burd e ·derfor ikke forundre
seg når formannen i Akershu s SV's
faglige utvalg, Rolf Galgerud slår
av kjent toner i heismontørenes streik
i høst. Uten selv å ha vært i streik,
uten å ha vært med på de erfaringene de
streikende kollektivt hadde gjort , kan
h an benytte posisjoner vunnet utenfor
stre i k esituasjonen til å falle de
streikende i ryggen gjennom å oppfordre til kapitulasjon.
Nå skal det me dgis at han vanskelig
hadde kunnet spille denne rollen i
streiken, hvis det ikke hadde vært en
viss basis for dette hos de streikende
selv. llan var nemlig ikke tilstrekkelig
forberedt på den rolle LO ville måtte
komme til å spille. De streikende
sendte gjentatte ganger ut appeller til
LO-ledelsen om å støtte streiken og
g å mo t tvungen lønnsnemd. Selv om
de samtidig reiste kr itikk mot ledelsen, ga de dem i realiteten en muli g het til f aktisk å framstille seg som
arbei de rnes - og på et senere tidspunkt i streiken særlig de lock-outrammed e s - talsmenn.
Det er kjent politikk fra LO-ledelsen
å reise protest-aksjoner mot en locko ut ute n samtidig å yte støtte til de
streikendes krav. På vegne av de locko ut-rammede kunne LO-ledelsen i denne
situasjonen oppfordre til en "solidarite t" som måtte innebære kapitulasjon
ove rfor NAF. Og her hadde de en aktiv
støttespiller i Galgerud, som kunne kjøre
fram en kapitulesjonslinje gjennom å
h envise til at det ikke forelå støtte
fra LO-apparatet. Hans partikamerat,
f orretningsfører i heismontørenes
fagforening, Ole Skog, ga ham så etter
lengre vakling sin stØtte. Han må på
dette tidspunkt ha forstått at hans
parti ikke ville yte noen klar og enty dig stØtte tii en videre streik slik
de n ville utvikle seg.
Dermed(!) kunne
d e n heller ikke fØres videre.
KONFLIKTENS SUBJEKTIVE SIDER
SV-organ isasjonen har selvsagt aldri
gå tt mot støtte til de streikendes krav
og både Orientering og Friheten har
bragt stoff om streikene selv om dette
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har vært slunkent og skriveriene kom
sent i gang. Videre har man i opprop støttet de streikende. Man skal
imidlertid merke seg at denne støtten
og omtalen aldri har tatt form av
politiske analyser eller forsøk på å
trekke opp perspektiver for streikebevegelsen. Noen forståelse for
streikenes politiske klasse-innhold
forekommer ikke og kan ikke forekomme.
Og støtte-uttalelser på rent humanistisk
grunnlag harmonerer bare så altfor godt
med den faglige politikken som har
vært ført.
Et parti hvis subjektive
interesse er å tjene folket som helhet
(unntatt monopolene) kan svært lett som
SV objektivt komme til å stå for en
integrasjonspolitikk. Dette kan man ikke
oppnå fullt ut uten åta utgangspunkt
i de kamper som til enhver tid spontant
vil måtte oppstå. Først med basis i en
allmenn støtte til aktiviteten blant de
streikende kan man lede denne inn i
samarbeidskanaler. En slik politikk er
i kapitalistklassens interesse. Og det
står ikke til å nekte at eksponentene
for en slik politikk i heismontørkonflikten var organiserte SV ' ere.
Det er selvsagt ikke vårt poeng her
å henge ut enkeltpersonene Galgerud og
Skog. Poenget er å vise hvilken
funksion disse måtte få under konflikten hva enten de subjektivt forsto det
eller ei. Det er langt rra noen tilfeldighet at det er folk som er integrert både i SV og LO som får gå kapitalens ærend.
Galgerud var ikke med i streiken.
Det var derimot Ole Skog og hans dyktige
arbeid på et tidlig tidspunkt i streiken
ga ham stor tillit blant de streikende.
Desto mer skjebnesvangert ble dit da han lot seg påvirke av den uklare holdningen i den organisasjonen han var
tilsluttet og ikke tok sjansen på å
videreføre arbeiderklassens kamp.
Denne svakheten hos Skog utbredte
nederlagsstemning blant mange av de
streikende.
Et stort antall av de aktive i streiken er folk som har brutt seg lØs
fra sosialdemokratiets hØyreflØy og
som ved siste valg støttet SV. Det har
imidlertid helt klart vært deres
manglende integrering i SV-organisasjon~
en som har gjort det mulig for dem enkeltvis - å være med på å føre en
k~p i hele arbeiderklassens interesse.
Nar denne kampen føres konsekvent, må
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den imidlertid medfØre full mistillit
til LO-apparatet og til det borgerlige
lovverk såvel som til organisasjonen SV
hvis borgerlige politikk de streikende
har fØlt på kroppen. På lengre sikt må
et brudd også med organisasjonen vise
seg.
For å velge et mer konkret eksempel på
SV-organisasjonens apolitiske "stØtte"
til de streikende kan man - og eksemplet
er ikke håndplukket, men representativt
~ ta for seg Orienterings julenummer som
trekker opp de negative konsekvenser en
streik får i familiesituasjonen. A omtale et slikt moment ved en streik er
selvsagt ikke i seg selv galt, det typiske
er imidlertid at dette får bli stående
som eneste kommentar til streiken. I
beste fall fungerer noe slikt absolutt
ikke politisk, iverste fall virker
artikkelen totalt demoraliserende.
REFORMISTISKE TANKEMØNSTRE
Man må trekke fram som et .av . hØstens
streikebevegelses svake aspekter at den
sto i et lite avklaret forhold til legalismen og den borgerlige stat. Det har
da også vært karakteristisk for SV såvel
som for AKP at man heller .e nn i\. avklare
dette forholdet har vært med på å bygge
opp ytterligere illusjoner. Tendenser
i streikebevegelsen til å omdanne den
til en demonstrasjonsbevegelse for å
endre det borgerlige lovverket i spørsmålet om tvungen l ønnsnemd har fått full
støtte. De reformistiske illusjonene o
om en avskaffelse av det borgerlige lovverket innen dettes egne rammer er apen •
bare.
Enn videre ~lir det for disse grupper
langt enklere a stille parolen "Forsvar
streikeretten" abstrakt og løsr evet fra
enhver kampsammenheng ennå betone det
eksempel som ligger i heismontørenes
resolutte avvisning av lØnnsnemd med en
trusel om ulovlig streik. At en slik
trussel var nødvendig, viser at en reell
"streikerett" nettopp er en rett som J:.
sin konsekvens setter det borgerlige
lovverket til side selv om streiken før
føres i en 1egal
form.
Langs den samme linje av tankekors
som forestillingen om den "lovlige"
streike-"rett" ligger tanken om
NAF's "ulovlige" gangstermetoder som
like abstrakt skal avvises. Arbeiderne ·
er i sin "rett" når de streiker, fordi
de er de statsbærende krefter,
slik tenker både SV og AKP i realiteten
og har ikke klare begreper om denne
statens karakter. Når man hevder at
NAF Med sitt utspill vil tilbake til
30 -åra er klimaks nådd! lier er det
åpe nbart forestillinger om at arbeiderkla ssen siden den gang har erobret
rettigheter av en KVALITET som
umuliggjør slike utspill. Som om det
bare var dengang kapitalismen var en
realitet og lock-out var tenkelig!
YNKELIG PÅ SLEP ETTER UTVIKLINGEN
I STREIKEN
OM hverken AKP eller SV på universitetet kan sies å ha prioritert
støtte til arbeiderklassens kamper,
er det like fullt et faktum at AKP og
endel spredte enkeltpersoner fra SV
har vært med i det støttearbeide som
har vært drevet.
!~ens AKP spontant kastet seg på
streikebevegelsen slik de kaster seg
på enhver aktivitet - ikke uten
småborgerlige baktanker imidlertid,
med sitt RØd-front-opplegg har de
gå tt bevisst inn for å glatt e ut alle
klas ses k iller i en forsikring om at
studenter og arbeidere har felles
interesser og må stØtte hverandre
gJensictig - er SV på sin side prinsipielt åpne, som kjent, og denne
åpenhet kommer da også til å omfatte
litt tilfeldig streikestøttearbeide.
Og når SV'ere enkeltvis har kjørt ut en
politikk i arbeiderk lassens interesse,
har dette vært i en mer eller mindre
artikulert opposisjon til SV-organisasjonen.
Den nevnte "åpenhet" fra både AKP
og SV på universitetet, har ført til at
begge grupperinger i løpet a v høsten
har kommet til å kjØre ut informasjoner
om de streikene som har vært i gang,
noe som sannsynligvis har medført at progressive studenter har .
nådd fram til en sterkere orientering
mot arheiderklassens interesser.

forts. ~te slde
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funnets rammer. "Fienden" i kampen
for å oppnå dette er de reaksjonære
monopolister og andre "samfunnsfiendtlige krefter" (jmf. SV/AKP's redsel
for NAF's"gangst e rmetoder"). For dem
står ikke arbeiderklassen i noen særstilling blant de forskjellige klasser
og grupper i det borgerlige samfunn,
noe som er helt i tråd med NKP's forestillingsverden (som på sin side gjenfinnes i karikert form i AKP): Hovedskillet går mellom alle progressive og
"demokratiske" krefter på den ene side
og de "reaksjonære" på den andre. De
fØrste er de "egentlig" samfunnsbærende
krefter. På den ·måten blir all polit
i sk virksomhet i utgangspunktet definert innen det borgerlige samfunns legale rammer. Det er · klart at slike
folk aldri vil kunne lede arbeiderklassens kamp for revolusjonen, en
kamp som på alle trinn går på tvers
av hele dette samfunnet. Og det er
like selvsagt at de er ut• av stand
til å forsvare arbeiderklassens dafskrav (hvorfor skulle man f . eks. st så
hardt på spørsmålet om etterbetaling?
Heismontørene fikk jo allikevel et
såpass stort kronetillegg at man kan
si den inngikk i det! Det viktigste
er jo at alle grupper blir ~ilfredse . . )
LEGALISTISKE - "SAMFUNNSSTORMERE"
Og det er nettopp det teoretiske og
politiske grunnlaget i antimonopolismen
s om forener de klassiske revisjoniste ne s reformisme med alle de innslag av
småborgerlig reaksjon (populisme, anar
kisme m.m.) og syndikalisme vi finner
særlig i SF (og blant de "uavhengige
sosisalistene"). SF har aldri lagt
skjul på at partiet Ønsker åta opp
tråden fra Martin Tranmæl - og om det
er noen enkeltperson som illustrerer
hvilken ideologisk "samling" som i dag
igjennom SV finner sted i norsk arbeiderbevegelse, er det vel nettopp
Tranmæl. Det kan være lett nok å omgi
seg med antikapitalistisk munnsvær i
enkeltsaker, som talsm~nn for en del
av arbeidsrklassen, en bedrift, en
befolkningsgruppe, en landsdel osv.
Alle de "revolusjonære" i SV kan det!
Vanskeligere blir det å være hele-arbeiderklassens talsmann så snart
en konflikt angår~ samfunnet og
forholdet mellom klassene, så snart
den altså får en politisk karakter.
Det er alltid i slike Øyeblikk man
ser hvem som hele tiden forsvarer sin
klasse og hvem som kapitulerer; her gå
går vannskillet mellom reformister og
kommunister.
Innen SV er det intet i veien for
at den pol itisk-legalistiske sidens
mest ekstreme flØy passer som hånd i
hanske med Ge "revolusjonæres" ytterflØy! Og det må ikke være egnet til å
forblØffe noen at "Kontrast", organet
for SV's "marxistiske" avantgarde, lot
sin hittil eneste artikkel om hØstens
streikekamper ta form av et intervju
med Rolf GAlgerud om de streikendes
pos itive erfaringer med driften av sitt
eget firma under streiken'. "Arbeiderne
selv driver sin bedrift"! Den nesegruse beundringen for denne formen for
egenaktivitet strekker seg fra trotsk~
ster og syndikalister og langt inn i
sosialdemokratiets rekker; de kampvi llige arbeiderne handler - uten at
en tøddel er forandret ved det sam:
funnasystemet bl.a. Galgerud fungerer som en representant for.
Hvo r lang tid s.kal det ta rør
seriØse universitets-SV'ere skjØnner
at SV's allmennt reformistiske politikk ikke står i noe somhelst motsetningsforho ld til deres egen
beundring til alle militante arbeidere og ulykkelige kjærlighet
ti l en viss type faglige tillitsmenn
(særlig sentrert om personen
Ragnar Kalheim ).
SKOG/ GALGERUD
Det samme som gjelder Tranmæls
bevi sste arvtakere vil ha gyldighet
for storparten av SV's ærlige og
velmenende, men politisk hØyst
uklare, daglige forkjempere for sine
arbeidakameraters faglige interesser.
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Vi tenker på typen Ole Skog. Heller .
ikke hans knefall for Galgeruds linje
kan på noen måte bortforklares. Uten
et aktivt kommunistisk sentrum i
arbeiderklassen vil bare unntaksvis
og sporadisk folk som Leif Johannesen
holde stand til siste slutt (det Øyeblikk det altså er klart for alle at
streiken er en konfrontasjon mellom
klassene). Talsmenn for arbeiderne
som ikke har en klart definert
politikk, har alltid vist seg (og
vil komme til å vise seg) å være i
hendene på dem som har en politikk,
noe som selvsagt vi-1-gjelde spesielt for folk for personer som Ole
Skog, som er så uheldige å ha en
SV- organisasjon "i ryggen".
·
Konstellasjonen Skog/Galgerud
illustrerer på en utmerket måte
selve kjernen i Lenins partiteori: At faglig politisk kamp
overlatt til seg selv logisk og
faktisk bare kan utvikle seg i en
retning: til faglig byråkrati og
legalisme.
Arbeidere av typen Skog er så
viktige for kapitalen fordi de
(i motsetning til LO-ledelsen) har
tillit blant arbeidskameratene,
som lar seg påvirke av deres holdning. Galgerud har tillit i LO
og borgerskapet. Og her har vi
nettopp den "enheten" som uttrylker hva SV-samlingen innebærer:
Takket være en slik enhetlig tillit
ovenfra og nedenfra kan borgers~pet være trygge på at dets
interesser til syvende og sist alltid
vil være sikret. HØstens begivenheter har nærmest vært et bevis på
riktigheten av vår tidligere allmenne
karakteristikk: "SV - kapitalens
siste skanse"!
SV - EN KAMP-ORGANISASJON?
Folk som fremdeles har illusjonezr
om å gjØre SV til en kamporganisasjon
for arbeiderklassen, bør tenke seg om
enda en gang. SV vil i så fall måtte
bli det den nå utgir seg for å være:
Noe nytt i norsk politikk. Men da
må den bli en helt ny oi,ganisasjon
uten den historie og ideologiske tilhØrighet de enkelte parter og personer
i SV har i dag. Til syvende og sist
er det da spørsmål om en. ny klasseforankrinf for det nye partiet. De som
tror p slike politisk-organisatoriske
metamorfoser i det virkelige liv kan
i hvert fall ·ikke påstå at de legger
en marxistisk analyse til grunn for si
sine forhåp;v-iinger
sine forhåpninger (eller er SV et
så nytt fenomen ikke' bar·e i Norge, men
1historien, at det eksisterer uavheng
ig av all tradisjon, alle pomfattende
ideologiske strømninger og samfunnsklasse•?!)
Utvik lingen av klassekampen viser
stadig klarere at arbeiderne trenger
et leninistisk parti som konsekvent
forfekter deres klasse-interesser. Og
siden Lenins tid har kommunister måttet
se det som sin oppgave å fØre kontinuerlig kamp mot den type trade-unionisme
og op~ortunisme vi i dag finner så
tydelig uttrykt i SV. Heller ikke det
er noe nytt .
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seg det som bl.a. KUL tidligere har
advart mot: gruppen vil nå i all
stillhet trekke sine rasi s tiske paroler (jfr. "STENG GRENS ENE! ") tilbake
til fordel for mer ansvarli ge og moderate paroler. - Vi har tidligere
påpekt hvordan en slik politikk er
et ytterligere knefall for rasismen:
den går ut på å erstatte de gamle
parolerie med nye, uten åta et politisk oppgjØr med de gellle. Resultatet er at de gamle paro l ene lever videre i de nye; ·den ideologiske
svinesti som ledet til åpent rasistiske paroler blir ikke analysert,
langt mindre kritisert, og renner
dermed videre i beste velgående.
Konsekvensen av dette lar seg lese
direkte ut av den nevnte lederen i
"Klassekampen": den polemiserer ikke mot politikken bak en innvandringsstopp i allmennhet, men kritiserer regjeringens form for innvandringsstopp ~ordi den ikke er
effektiv nok. Det konstateres helt riktig - at regjeringens politikk åpner dØra for slavehandel
gjennom "dispensasjoner". Det AKP
"glemmer", er at denne type slavehandel bare kan bli effektiv på bakgrunn av en formell bestemmelse om
innvandringsstopp for individuelle
arbeidere, og at det også var dette
faktum som lå bak regjeringens vedtak om å "Stenge Grensene". Og hvilke kretser her i landet •var det som
lanserte hetsen mot individuell innvandring? Svar: AKP. Det var fØrs t
og fremst AKP som furnerte sosialdemokratiet med den rasistiske overbygningen over den nåværende innvandringspolitikken. Nå vil AKP lØpe
fra ansvaret; men vi for vår del vet
at det på forhånd bare er dilettanter
som innbiller seg at det i et imperialistisk land skulle være mulig å lansere abstrakte reformparoler ("STENG
GRENSENE!") uten at borgerskapet tar
dea til seg og utnytter dem for sine
egne formål.
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Viktig er imidl er tid også ressurskrisen, de internasjonale miljøpro blemer, utdanningens elendighet,eldreomsorgen og fisker ibestanden i nordsjøen. I _Norge fr emtrer faktisk en hel
rekke følger av kapitalismen . Herom
hersker det full enighet fra høyre til
venstre, og grunnlaget for en brei front
mot all verdens ondskap er således til
stede.
Marxismens fortjeneste er at den
setter os s i stand til å gje nnomskue de
konkrete, synlige problemene på samfunnets overfla te, relatere dem til hverandre og til spesifikke klasseinteresser.
Marxismen muliggjør et naturlig forhold
mellom middel og mål .
I Norge fremtrer kvinnen som undertrykt. Hu n f å r då r ligere utdannelse,
lavere lønn, utnyttes som "kjønnsobjekt"
og utfører merar beid for mannen i hjemmet. De eksisterende kvinnebevege l ser
har tatt den logiske konsekvens av dette
forhold og anbefaler kvinnene l slå
seg sammen og k jempe for egne krav .
"Egne krav" er imidl ertid en uryddig
størrelse.
F.n av kapitalens historisk progres~
sive funksjoner er den tendE -~ ielle likestilling av alle samfunnsmedl emmer
formelt og juridisk. Nedbryt ingen av
de personlige avhengighetsbånd under
feudalismen gir ethvert individ lik r ett
til å kjøpe eller selge arbe i d. Likhet
og frihet er de herskende tanker i det
borgerlige samfunn. Kravet om kvinnens
l ikestilling med mann en er derfor et
spesifikt borgerlig krav, på linje med
kravet om likhet for loven.
Kapitalen står ikke fritt til å
bryte ned den feudale produksjonsmåte. Kapitale n møter skranker som
ligger utenfor dens egen dynamikk.
Dette fører til feudale rester i de t
borgerlige samfunn. En slik rett er
grunneiendommen, jordmonopo let, som
hviler i ressursknappheten og umuli g heten i å heve den organiske sammens'e tning i jordbrukssfæren til et industrielt nivå. En annen feudal rest er fami
lien, den "borgerlige" familie som
hviler i kapitalens behov for reprod uksjon av arbeidskraft og dens behov for
en industriell reservearme.
(Disse to
kapitalens behov kan teoretisk sett
tilfredsstilles aven faktor utenfor det
rene kapitalforhold, statsintervesjonismen, _ved statlig overtakelse av
oppdragerrollen og mer rasjonell b ru k
av fremmedarbeidere. I dette lys bør
man se AKP-gruppens tidligere hyllest
til import- stoppen og SV-organisasjonens
fortsatte oppslutning om de t samme.)
Kapitalens familiære dillemma ligger
nettopp i at mann og kvinne ikke kan
stilles likt fo r kapita len. Det borgerlige krav om likestilling kan ~kke innfris så gjerne borgerne enn vil.
Men dermed faller kvinnene pent på
plass blant en rekke arbeidergrupper som
ikke kan likestilles for kapitalen i en
gitt samfunnsformasjon, f.eks . Norge.
Kvinnene har det til felles med de
handikappede , fremmedarbeiderne, enslige og analf abeter at de må selge sin
arbeidskraft under mindre gunstige
betingelser enn den ideelle industriarbeider. Kapitalen skjærer alle over
en kam, men arbeiderne skiller seg ad
med hensyn til den letthet hvormed de
lar seg skjære .
Her er vi ved sakens kjerne. Trond
J ohannesen har tross et si n partitilhørighet og forstått dette: "Kvinnen er ikke
undertrykt "som kvinne". Hun er undertrykt som kvinneli'i arbeider". Og nå r
ble det god latin a sette deler av
arbe iderklass en opp mot hverandre vea
separat organisering? For "egne" krav?
Det borgerlige krav om formell og
juridisk likestilling ble i hovedsak
oppnådd for ca. 60 år siden. Denne,
kampe n rettferdiggjorde forsåvidt
separat organisering, som tydeligvis og
også tjente sin hensikt. Det gjenstår
for kvinnen å oppnå reell likestilling
på det menneskelig plan. Som en
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ugunstig stilt og til dels arbeidsløs
seksjon av den s am l ede arbeiderklassen
har hun imidlertid ingen "egne" krav som
kan innfris i det bo r gerlige samfunn
ved separat organisering. Klassesolidaritet og enhetlig opptreden er det
eneste middel til å hente må let ned
fra utopiens pidestall .

~lH.rHr:
Utelukkende på grun n av
Urotilstanden som vokser fram
I byene våre , som er pr eget av
Klassekamp
Har adskillige av oss i disse årene
Besluttet
Ikke å snakke mer om havnebyer
Snø oå hustakene , kvinne r
Lukt-av modne epler fra kjellere n
Alt kroppen lengter e tter
Alt de t som gjør menneske ne runde og
Menneske lige
~en bare snakke mer og mer om uroen
A bli ensidige altså,sære , opphengt i det
Som har med politikk å gjøre
Me<l et tørt ordforråd fra den
Dialektiske økonomi
Dette for at ikke det vi så sårt trenger
Et samvær
Med snøfall (og snøe n er ikke ba.re kald
Det vet vi)
Utbytting , alt som pirrer oss,
I<lass ejustis
Ska l få oss til å godta
En så mangesidig verden, trives
Med motsetningene i denne blodige
Tilværelsen, noe
Dere forstår .
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Meld deg på KUL's studiesirkler!
Skriv etter våre materialer!
Er du villig til f.eks. å distribuere
Gnisten der vi ikke når fram?
Kontakt oss på stand eller skriv til
oss: Filosofisk institutt, Blindern.
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I neste instans kan man imidlertid
ikke takke disse 0rganisasjonene for
dette , men derimot det til dels framskredne nivået blant de streikendeselv .
Hvordan arbeiderk lassen er tjent med
organisa sjoner som i sine BESTE STUNDER
viser seg i stand til å REFLEKTERE
progressive tendenser i arbeiderklassen s
streiker, får hver enkelt vurdere. AT
slike orqanisasjoner ikke har noe med
kommunistisk politikk å gjøre,må
imidlertid være soleklart.
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FOREN DERE

0 rg an for Kommunist is k Universitets I a g

Studentsamskipnadens hovedstyre
vedtok i desember 1974 budsjettet for
1975, hvor det inngår en husleieØkning
på ca. 12 % på studentbyene •• I tillegg
innskrenkes resepsjonstjenesten, håndklærne slØyfes, nattevaktene slØyfes
og det er ikke lenger mulig å benytte
telefonen for utgående samtaler mellom
kl, 8.00 og 17,00.
Ser en på hele perioden 1970-75
finner en fØlgende utvikling når det
gjelder husleiene på studentbyene.
HusleieØkning 1970-75:
Rekke l,Sogn
Dublett,Kringsjå
100(2)
1970
100(1)
108
71
108
136
72
133
136
73
144
142
74
151
158
75
164
(1) Faktisk tall kr.195/mnd
(2) Faktisk tall kr.180/mnd
I tallene for · 1975 inngår ikke innskrenkningene i studentenes servicetilbud, altså er den reelle husleieØkninga hØyre ennntallene viser for 1975 ,
I tille gg kommer også prisutvikling
på andre varer . · Middagsmaten på Frederikke har i perioden 1964-1975 steget
med 110% i gjennomsnitt , smØrbrØdene
har gjennomsnittlig steget med 105% i
samme periode .
Ser en på denne priutviklingen i
forhold til de kostnadsnormer som lånekassen ppererer med, kan en konstatere
at det skjer en direkte forverring av
studentenes levevilkår. For studieåret 1974/75 vil de utdanningssøkende
komme ut med en betydelig levestandardssenkning, der Økningen fra 73/74 til
74/75 i kostnadsnormen bare ble på 7,55%!

3.årg •

HUSLEIE,_
STREIK
-

BETAL GAMMEL lEIEt

og med den prisstigningstakt vi nå er
inne i, vil realverdisenkningen i kommen
kommende studieår bli på omlag 2,5%,
Denne dyrtidsutvikling resulterte i at vår fra fØr av dårlige Økonomi
blir betydelig forverret. Studielånet
blir ikke lenger tilstrekkelig for å
kunne finansiere finansiere studiene,
slik at vi blir tvunget til åta deltidsjobb for å ~unne fort se tte å studere.
Det er her altså snakk om en betydelig Økonomisk forverring for en fra
fØr av dårlig Økonomisk situert mellomlagsgruppering, en forverring som truer
denne gruppes eksistens.
·
Husleiestreik er derfor berettiget i
den aktuelle situasjon.
Studentene står som en del av mellomlagene ikke i noe direkte forhold til
den kapitalistiske produksjonsprosess,
de skkper ikke merverdi - de er uproduktive. Og mellomlagenes kamp vil
kun være en kamp om penger - en kamp om
allerede realisert verdi og om fordelingen av denne verdi, slik en husleie-

streik vil være det, den peker ikke på
noe produksjonsforhold.
Arbeiderklassen derimot vil i sine
kamper ikke bare peke på, men også
direkte utfordre kapitalen som et produksjonsforhold.
Disse typer streiker er fØlgelig
kvalit~tivt forskjellige, de kan ikke
likestilles, de kan ikke på noen måte
sies å være like viktige, noe de
rammede mellomlagsgrupper altfor lett
henfaller til å tro.
Det blir derfor viktig å påpeke
det ureflekterte· og feilaktige i de
premissene som har ligget til grunn
for organiseringen av streiken og også
har karakterisert de støtteuttalelser
som har kommet. All kamp er like viktig,
har det vært hevdet, all kamp mot
staten er progre.ssi v, og det har vært
påstått sammenfall mellom arbeiderklassen og mellomlagenes kamper.

NEI TIL HUSLEIEØKNING PÅ STUDENTBYENE!

OM M ELLOMLAG S•
BEVISSTJIET
Ideen om forslrningens verdifrihet
og objektivitet er et høydepunkt i
borgerskapets ideologiske reproduksjon
av kapitalismen som en nøytral naturtilstand uten objektive motsigelser.
Motsigelsene er internalisert til å
gjelde den subjektive "IUI'dering, det
frie menneskes etiske ansvar. Og
intet er mer nyttig for samme borgerskap enn at forskere som kaller seg
marxister fremfører borgerlig ideologi
under fraseradikale utsagn om "forsknillg for folket". Så meget mer som
ingen borgerlig vitenskapsmann vil være
uenig i at forslrningen skal tjene
nettopp"folket" . Man trenger bare å lytte
til talene ved akademiske høyti_delig-

heter, så får man en feststemt utgave
av AKP's linje.
AKP er altså på en gang både offer
for borgerlig ideologi og gjennom sitt
mangelfulle begrep om ideologi effektivt
forhindret fra å forstå s ine egne påstanders ideologiske karakter. Hvert nytt
skritt de tar er en ny sperre for veien
mot en virkelig analyse av det kapitalistiske samfunn og dets bevissthetsproduksjon, og en sperre for enhver forståelse av Marx. Hva annet er den marxistiske kritikken av den politiske økonomi enn på en gang en kritisk analyse
av kapitalismen og av den helt nødvendige produksjon av ideologi som er særegen for denne samfunns formasjon, og som
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er lrnyttet til kapitalismens egen objektive samfunnsmessige logikk. Men Marx's
1500 sider i Theorien ~ber den Mehrwert
f.eks. er kanskje ikke annet enn "abstrakte programerklæringer" og "filosofiske spekulasjoner"?
Ideologi er marxistisk forstått
bevissthet som er uløselig bundet sammen
med den kapitalistiske samfunnsmessige
objektivitet. Intet kan gi et bedre
eksempel på slik ideologi enn AKP's egne
bevissthetsfrembringelser. Mer spesifikt
kan vi henføre denne ideologien til AKP
som en mellomla~-gruppe.
(i:o,.Ts:')

MELLOMLf\GENES

BEVISSTHET (torts)
i bokstavelig forstand umidlelbar frihet
som antesiperer proletariatets ådiktatur.
Dette er basisen for kommunistisk propaganda, en propaganda som alltid må gå
lenger enn til streikens rent økonomiske
aspekt. Dette er også basi s en for arbeiderklassen som den eneste revolusjonære klasse.
MELLOMLAGENES MANGELFULLE ØKONOMISKE
FORSTÅELSE

Mens borgerlig ideologi om kapitalismen som frihetens, likhetens og broderskapets samfunn trenger gjennom til
alle det borgerlige samfunns klasser,
er det altsA bare arbeiderklassen som
klasse som er bærer av den objektive
mulighet til avsløring av den. Tilsvarende finnes det en annen gruppering i
det borgerlige samfunn som objektivt
sett som gruppe ikke kan gjennomskue
denne ideologi. Det er ikke borgerska
pet - de kan gjennom arbeidskonflikter
og skjerpelse av klassekampen bli like
klassebevisste som arbeiderklassen.
Men mellomlagene står i en spesiell
stilling, ved at de i det hele tatt
ikke står i et umiddelbart forhold til
den kapitalistiske produksjonsprosess,
verken som arbeider elle kapitaleier.
Heller ikke tilhører de småborgerlige
rester av førkapitalistisk produksjon.
Mellomlagene utgjøres av den stadig
voksende gruppe av tjenesteytere i stat
og kommune, og frittsvevende uproduktive
e
grupper som skoleelever, studenter og
kunstnere. Disse står ikke umiddelbart
innenfor den kapitalistiske produksjonsprosess, de er ikke produktive, men
møter kapitalismen bare påsirkulasjonsplanet. Kapitalens rene pengeform ,
hvor den skjuler at den er et produksj onsforhold, blir den dominerende for
mellomlagenes bevissthet. Og mens
arbeiderklatsen idet denutveksler sin
arbeidskraft mot penger hele tiden vil
ha disse pengene som en lenke til kapitalistene og gjennom lønnskaJ11p derfor
PRODUKSJON - SIRKULASJON
også utfordrer kapitalen som et produkDen borgerlige ideologis objektive
__sjonsforhold, så er lønn for mellomlag 7ne
grunnlag er kapitalens skjuling av seg
bare en av mange objektivt likeverdige
selv som et produksjonsforholdun under
former for penger som deres liv er vevet
sin fremtredelse i sirkulasjonen. Gjenninn i. Lønn, lån, skatt, varepriser om det ekvivalente bytte av vare og
alt er penger hvor fortegnet pluss eller
penger som også omfatter arbeidskraftens
minus ikke endrer en døyt på den allmenn
eget bytte av seg selv mot arbeidslønn,
allmenne pengekarakteren og aldri viser
tildekkes det faktum at hele produksjonsmot noe produksjonsforhold.
forholdet er bygget på utbytting av
Motsigelsen mellom arbeid og kapital
arbeiderne ved at de skaper merverdi
skjuler seg under det formelle pluss
for kapitalistklassen , som de ikke får
eller minustegn ved pengene. For dent
betalt for . Avsløringen av merverditypiske mellomlagsbevissthet er kamp
produksjonen kan ikke skje på sir.kuladerfor aldri annet enn for seg selv å
sjonsplanet - tvert imot betales nettopp
øk e det relative forhold mellom pluss
arbeidskraften til sin verdi . Foreog minus ved de pengene han umiddelbart·
stillingen om det kapi t aåistiske samstår i forhold til - enten det skjer ved
fu"'.n som bygget på f r ihet og likhet v~l
å mj.nske minussiden eller øke plussiden.
spre seg til alle klasser og grupper i det Følgelig blir det likegyldig om lønnen
borgerlige s amfunn .
økes eller skatten senkes, om husleien
Men arbeiderklassen står i en særstill~ går ned eller barnetrygden opp. PÅ alle
ing ved at det er i denne klasse at avslør. disse felter setter ønsket om økt netto
ingen av borgerlig ideologi kan slå
gevinst inn - hele tiden med beviøsthet
igjennom og bl i en politisk kraf t, selv
en om at det man kjemper om er en stor
· om avsløringen aldri er noe umiddelbart
pengesekk som befinner seg hos "Staten"
resultat av en stilling i produksjonen
eller "monopolene". I en slags parodi
som arbeider .
på føydalismens motsetning mellom
Ved siden av at arbeiderklassen er
adelsmannen på slottet der oppe med
undertrykt v ed borgerskapets tilegnelse
skattkammer og overflod og uen undertryav mer.produktet , skjer det også en
kte og fattige almue på flatlandet får
umiddelbar eller direkte undertrllkk:else
vi så forestillingen om de fjerne(og
i den kapitalistiske produksjonspro sess .
få)monopolistene og deres stat i motNemlig det Marx kaller arbeidets reelle
setning til "folket" •
subs1;1lilpsjon_under ka~italen gjenno~
Derfor ser vi også hvordan AKP's
storind~striens m~skinelle_og tekniske
mellomlagsbevissthet på universitetet
prod:11CsJon. Arbeideren blir so~ rent
er en effektiv sentral for propaganda
ar~eidsdyr offer f?r.en ko~lektiv forfor det borgerlige universitets idene~rel~e , noe som irru.dlertid er d~t .
aler. Den politiske kamp som AKP kan
obJektive grWU:-laget for klas~es olidarivære i stand til å føre er utelukkende 1
sth
tet og revolu~J onær klas~ebevis
et.
forankret i mellomlagenes abstrakte og /
Under en st reik går det ~kke b~e om en
subjektive vilje til å kjempe for bedre
større andel av de~ ver di arbei~er~n selv kår. Dette slår ut i synet å forskning
har skapt. Det skJer også en tilsided
å
P
.
settelse av hele det umiddelbare kapive _ved.at ~p~rsm let også her blir om
talistiske undertrykkelsesapparat en
~ubJektiv vi~Je til å bruke_forskningen
•
i "folkets tJeneste" eller ikke.

i en slass parodi. pa

feuda\isrnehs

motsetning ...
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"Stans skatteplyndringa" , "Ta pengene fra monopolene" - var det ikke s l ik
det het i Rød Valgallianses valgkamp,
hvor forvirringen til og med v~r s å s tor
at man oppfordrer monopol enes egen stat
til åta penger fra monop ol en e i stedet
for fra II folket". Og AKP har konsekvent
likestilt alle typer"kamper" f or mer penger, enten det har vært lønnskamp ,
husleiestreik, kamp mot maoms eller
mot høyere semesteravgift. Og hva annet
skulle de gjøre? De gjør ikke annet
enn konsekvent å kjempe for medlemmenes
interesser - mellomlagsgrupper hvis
objektive interesser nettopp uttrykker
seg i en forskjellsløs kamp om penger
uten bevissthet om samfunnsmessig produksjonsforhold. Selvsagt kunne det ikke
gå annerledes med den typiske mellomlagsdominans og rekruttering AKP har .
Skoleelever og studenter er vel s om
gruppe det kanskje sterke ste anker f es te
for denne ideologi. Og når man bevisst
setter dem opp som en enhetli g gruppe
i den politiske kamp, kan det te der f or
ikke annet enn styrke mellomlagsbevisstheten hos dem, og forhindre dannel s en
av revolusjonær bevissthet av overbevisningsgrunner.
MELLOMLAGENES PRODUKSJON, AV BORGERLIG
IDEOLOGI
Det vi her har kalt mel lomlagsbevissthet er selvsagt ikke noe fundamentalt ferskjellig fra borgerlig ideologi. Poenget er bare at denne i deolo gi
gjennom mellomlagene er gi t t en særlig
markant og solid forankret utforming
- et sentrum og arnested f or spredning
av den borgerlig ide ol ogi . Slagordet
om at de herskende tanker er de ·
herskendes tanker betyr a t de tanker s om
objektivt tjener de herskende vil være
de herskende i samfunnets subjekter.
Mellomlagene er i kapitalismens nåværen
de stadium sentrum i den subjektive
apredning av kapital ens objektive skinn.
--- Liksom pengene er n øytrale i seg
selv og bare skilles v ed et tilføyd
pluss eller minus - altså spørsmålet
om de finnes i monopolist enes s katt kammer eller i folkets l ommmer - så
blir forskningen nøytral , det som skiller er bare hvem som har den: er den
et redskap i hendene på "folket " eller
på "monopolkapitalen" . Selve karakt eren
av mellomlagsbevisstheten sperrer v eien
for forståelse av bevissthet og tenkning som noe annet enn enten objektiv
sannhet eller subjektiv vilj e. Selv e
fenomenet ideologi som et sammenveve t
subjekt-objektforhold tapes av syne .
Innenfor det akademiske liv vil
derfor AKP's vitenskapssyn ikke være
annet enn bekreftelsen på den borgerlige
forestilling om dualismen mell om de t
objektive ("stjernehimlen over meg")
og det subjektive ( " den moralske lov
i mitt indre" - dvs. den gode vilje) .
Og diskusjonen i AKP-regi om hva
forskningen skal tjene, blir bare en
bekreftelse på det borgerlige diktaturs egen hyllest t ,i .l "fri meningsbrytning" - en meningsbrytning s om
alltid foregår fjernt fra reali t etene ,
og hvis skinn av å være reell og ut t r ykk
for liberalitet bare vitali s eres i s amm~
grad uttrylck: som "marxistisk" og "kommunistisk" tas i bruk.
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Det produseres nesten ikke borgerlig
ideologi lenger ved universitetene,
httvder NKS i "Hva må gjøres" nr. 3 -74
s. 32-35 i disse folkevennlige tider.
Med sunnhetens speiderfrislteseIV-- bevissthet avviser NKS enhver hYJ>o kondrisk redsel for smittefare innen
vitenskapelig praksis.Et visst ubehag
må likevel ha gjordt seg gjeldende i
AKP/NKS siden· artikkelen "Hva 'lages'
ved lærestedene?" ble offentliggjordt,
for i det nyutkomne temanummeret av
"Hva må gjøres" om fag og forskning,
notabene. artikkelen "Forskinga skal
tene fo.I1eet", advares det mot to tankeretninger som borgerlig-ideologiske
smittebærere, nemlig dogmatismen og
eiiipirfsmen.mt snakker · artikkel.for- .
fatteren nedsettende om all "kritisk"
teori og virksomhet på universitetene,
men hun kan likevel ikke endre det
historiske faktum at systematiseringen
som lar dogmatisme og empirisme være
den sanne filosofiens hovedmotstandere,
første gangen gjøres av den store
borgerlige filosof Immanuel Kant som
nettopp er grunnleggeren av "kriti- sismen",en filosofisk retning M.J.
og NKS står i større gjeld til enn
de kanskje selv aner. ·.
Og denne Kant er ikke en hvilken som
helst borger. Snarere er han den
borg_erli~e filosof par excellence. Og
som den borgerlige økonomi aldri egentlig nådde utover Smith/Ricardo danner
Kants filosofi avledningsstedet for all
!>ergerlig tenkning. Yi abre ne_vner det.
Kantianismen i AKP og_~§
Ifølge Kant er mennesket her og nå
borger av to verdner.Som borger i den
sanselige verden er mennesket en ting,
et datum som er underlagt mekaniske
lover og som kan manipuleres av velmenende operatører som bruker sine
,teknikker til beste for folk.Som borger
av den andre og mer luftige verden er
det subjekt og utøver av den gode vilje
net er den gode vilje som utgjør
menneskeverdet og dermed det "egentlige
menneske.Dette positive synet på
_vj:r art_ har AKP vakkert og følt. overført til klassekampen. Enhver ikkemonopolistisk gruppering som viser
vilje til å kjempe er revolusjonær.
Dette gjelder studenter som lærere
målungdom og avholdsfolk. Den samme
ideale fordring gjør seg gjeldende ved
opptak av ~edlemmer i NKS;kriteriet er
~ilsted~!<Brelsen av vilje til å tjene
Folket. En god kantianer vil aldri
være så mistenksom at hun/han vil
betvile forskningsresultaters objektivitet i betydningen klassemessig nøytralitet og ideologisk
ubesmittethet. All politisk og
moralsk stillingtaken til tingenes
tilstand skjer kun i den beste av
alle verdner, den gode viljes.
M.J's artikkel er mer seriøs enn
det som vanligvis serveres fra ak
AKP/NKS-hold. Det er derfor på sin
plass å gå nærmere inn på punkter
der artikkelforfatteren og KUL står
for prinsipielt uforsonlige syn.
M.J. stiller intet spørsmålstegn
ved AKP-forskernes aksiom, nemlig de
vitenskapelige datas politiske nøytralitet. Opprettelsen av dogmet er
1ikke overraskende sett i lys av par' olen om forskning i folkets tjeneste. Det ville hemme den spontanistis
istiske friskheten i tjenesteytelsene
om borgerlig ideologi og vitenskap var
flettet inn i selve virkelighetens
byggeklosser, de nØytrale data.
Hvilke vitenskaper er nøytrale?
Mener M:J: · at ikke bare dataene men også
selve teoridannelsen er nøytral? Hun er
uklar på dette punktet. Det er f.eks.
vanskelig å lese ut av artikkelen om hun
mener at dogmatismen og empirismen er
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uløselig7<iiyttet til bestemtecyper
teoridannelse eller om de er utvendige
i forhold til teorienes vitenskapelige
innhold, altså filosofiske fortolkninger på etterskudd. Det er også
uklart hva slags vitenskapsbegrep hun - har når hun utifra sin posisjon snakke
snakker om vitenskapelig sosialisme.
Hun uttrykker at sosialismen har
klassekarakter fordi den "tener saka
til arbeiderklassen, og dermed er han
f~rleg for herskarklassen."
(s.17) Uklarheten tilslører det forhold vi gjerne skulle haklargjort: Tolkes den vitenskapelige sosialismens
·k lassekarakter inst rumen telt eller
fenomenologisk-dialektisk? Et gevær kan
tjene ~letariatet, men det kan også
tjene . borgerskapet. Marx avslØring av
kapitalforholdet kan derimot ikke
tjene borgerskapet fordi selve framstillingen ikke tjener som instrument,
men har klassekarakter. Borgerlig vitenskap er vitenskap som tilslører selve
forutsetningen for for proletær kamp,
nemlig selve utbyttingsforholdet. Det
spesifikt
borgerlige ved borgerlig Økonomisk
teori er nettopp denne typen tilsløring. At visse teoridannelser~
selv har klassekarakter, det vil en
AKP!er med nødvendighet komme til å
tilsløre. Ellers var hun/han ikke
lenger befestet AKP'er. Når AKP/NKS
så hemningsløst "bruker"all mulig
vitenskap "i folkets tjeneste"
marsjerer de . under en fane med påskrevet forakt for "teoretikernes"
frykt for "skitne hender". Hendenes -farge er ikke det viktigste mener
vi. Ye rken i den ene eller . den annen
retning. Men burde ikke folk på
et borgerlig universitet som kaller se
seg kommunister være særlig årvåkne
overfor den type borgerlig innflytelse
som er den mest snikende fordi den er
den mest skjulte - og dermed har
ideologikarakter?
Er det da slik at enhver vitenskap
har klassekarakter? Nei. Yi kan
vanskelig skille mellom borgerlig og
proletær matematikk. Multiplikasjonstabellen vil nok også gå klar av
:klassekampen. Derimot vil vi spørre
•vedrørende den filosofiske fortolkJning av matematikken indirekte
:trekkes inn f.eks. vedrørende universaliestriden hvor enkelte posi,sjoner vil være helt uforenlige med
-marxismen. Det er vel heller ikke kom•munisters viktigste oppgave å være
,på vakt mot borgerlig fysikk eller
borgerlig biologi. Den oppmerksomme
leser _av AKP's mange interessante
publikasjoner vet imidlertid her
bedre. Gir kanskje ikke fysikken
\ stadig mere omfattende beviser på
naturdialektikkens ugjendrivelighet
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og altså naturforlØpets "proletære .
klassestandpunkt"? (Se "Materialisten"
nr.l-75 i artikkelen "Dialektikken
i__Eaturen og samfunnet"). Det faktum
at M.J. og H.J. her motsier hverandre i og med at den ene hevder
fysikkens nøytralitet og den andre
fysikkens klassekarakter, skal vi
her forb~gå i all stillhet.
~

og fakta

Overraskende nok er samfunnsvitenskapene
skapene mer klassemessig nøytrale enn
naturvitenskapene: M.J. skiller
konsekvent mellom de vitenskapelige data
og resultatene av f.eks. positivistenes
forskning på den ene siden og den ideologien som kan klistres på vitenskapen
på den annen.Innen samfunnsvitenskapene
I
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er det særlig problematisk å anta at
kjennsgjerningene er filosofisk og politisk nøytrale.For øvrig vil det ut fra
marxistisk vitenskapsforståelse være
heldigere å omtale kjennsgjerningene som
fakta enn som data.Et datum er utfra sin
opprinnelige ordbet.ydning ensbetydende
med"det som er gitt",faktum (av facere=
gjøre) "det som er gjort" .Vi mottar
neppe kjennsgjerningene nakne og jomfruelige opp i fanget dampende av urtid og
før-menneskelig Daturlighet.Heller ikke
finner vi data _som vi finner sopp i
skog~n.I en viss fors~and produserer vi
kjennsgjerningene innen vitenskapen
gjennom virksomheter som valg av
beskrivelsesspråk,oppstilling av hypoteser og eksperiment. Ved eksperiment
produserer vi faktas art gjennom bruk av
bestemte instrumenter.I eksperimentet
så og si provoseres tingene til å reagere
på en måte som gir menneskene innsikt
ved den tilspissede situasjon som den
eksperimenterende har framskaffet.
Tingenes oppførsel sier noe om objektive
forholdi f.eks. naturen,selv om de
ikke er filosofisk nøytral selv som
faktisitet
Samfunnsvitenska~_og_n~ytralitet
Innen sarnmfunnsvitenskapene studeres
menneskene selv eller deres selvlagede
systemer,institusjoner.Karakteristisk
for mennesket som studieobjekt er den
høyst uforskammede tilbøyeligheten til
å forstå at det blir forsket på og
dermed dets varierende reaksjoner på
eksperimentsituasjonen.Menneskene
fortjener nesten ikke å være vitenskapelige data,så uberegnelige som de er!
Som vitenskapelig kjennsgjerning er
mennesket et datum som ikke bare . nøyer
seg med å være "gitt" men som er
Spielverderber ved å ville ha et ord
med i laget o~ sin egen beskaffenhet.
Den positivis~ekritiske strømning ved
universitetene i slutten av 60-årene
hadde sin klare begrensning sett med
med marxistiske øyne.Som bevegelse var
den borgerlig-humanistisk og verken
marxistisk eller revolusjonær.Men den
dannet en nødvendig,om ikke tilstrekkelig betingelse for framveksten av en
dialektisk og proletær vitenskap ved

(1=0~1'S)

universitetene. AKP/NKS burde ikke
hovere over den positivismekritiske
strømningen,for selv har de definitivt
falt tilbake til en fØrdialektisk
vitenskapsart hvis ingredienser er
borgerlig vulgærmaterialisme og humanteknologi. Man kan ikke velge om man vil
"bruke" teknolo gien teknologisk eller
ikke,for te knologien tvinger dem som
bruker den inn på egne premisser.
Teknologiens uunnværlighet er intet
argument for at teknologien ikke har
sine grenser.Hvis AKP mener at dette er
uttrykk for borgerliq humanisme,er det
antakelig fordi AKP oppfatter Marx'
pcsisjon som borgerlig-humanistsik,dog
uten å vite det. AKP-psykologenes nesegruse beundring for behaviorismen og
visse atferdsterapeutiske retninger
forklarer kanskje den påfallende
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HAR DU SETT BERNSTEINS HAVE?

\J& Æres~: l<ut/CPl.J)

I denne lille have
hvor ugras står i flor
her pleier LUK å kave
blant ultrarøde ord .

Kom , la oss gå å titte
på Ber nsteins lille flokk
Og - la dem bare sitte
de er seg selv jo nok .

\<am?2ti ,()s\o3 .

eller mindre tilfeldigaggregat av sanselige frarntredelser.Nåt det konkrete har
en slik natur,er det bare på god bærplukkermaner å pelle ut det spiselige
og la resten ligge.Ikke rart at alt
muligrart kan brukes! Marx ' oppfatning
av abstrakt/konkret-skillet er en helt
annen:det konkrete nås først . ved en
dial~ktisk gjennomgåelse av abstrakte
bestemrnelser,f . eks.varen,enkel vare
produksjon,opprinnelig akkumulasjon etc.
Den som finner denne dialetiske anstrengelsen for besværlig vil nettopp havne i
en AKP-posisjon der oe um~~delbare
tilsynekomster,skinnet,alltid tas for
vesenet.Om motoren som driver
framover er den inderlige gode vilje
som er holdepunktet i tilværelsen for
AKP slik det engang var det for Kant.

I dette høye graset
med filosofisk leik
de unngår dagligmaset
trur politikk er preik.

KAA!PSANG FOR PAKK; PARTIET FOR
ARBEIDERNES KONSPIRATORISKE
KOMMUNISTER
(Mel . Flickorna i Småland)

De bruker rare br iller
og leser teori
I praksis seg forviller
til tom demagogi .

'K .A) eri~ss.~ : \)()X 2i(n3

skrive bord~teor-eti kE-r,
marxolos og borgerpam p
- men uten "rare bri Uer~.

~•

Har du sett Bernsteins have
hvor Uglemose gror
og ser seg sel v som gave
til arbeiderne på jord.
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(Merk:LUK står for "Laget for universit et skommunister , Ellers er enhver
likhet med virkelige personer og
grupper selvfølgelig utilsiktet.)
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AKP'ernes illusjoner om at alt mulig
kan brukes bare viljen er god og iherdig,
viser ikke bare deres konsekvente misforståelse av dialektikken men også deres
manglende evne til å forstå hva som
skiller det abstrakte fra det konkrete.
Her,i AKP's forveksling av mekanisk
atomisme med dialektisk virkelighetsoppfatning,finner vi forklaringen på at AKP
tror at teorier der selve premissene for
eeoridannelsen er antimarxistiske kan
nyttegjøres progressivt. For AKP'eren
er det konkrete ensbetydende med et mer

•
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allergien overfor enhver positivismekritikk:en levende antipositivistisk
bevissthet vil innebære en trussel mot den
udialektiske idyll AKP-forskerne nyter
de
manipulerer variabler" i Folkets
og Menneskehetens tjeneste.Nå mener M.J.
fornuftigvis at f.eks.Skinner er en
borgerlig vitenskapsmann,men saken er ikke
verre enn at man bare behøver å plusse
på med litt bevissthet,sjelsliv og vilje
på Skinners menneskeliknende automat,
så er også Skinners psykologi et egnet
redskap i Folkets kamp.M.J. 's kritikk av
Skinners ideologi,dvs.her benektelse av
menneskets bevissthet,blir uttrykk for
et velmenende men ik ke desto mindre
sentimentalt forsøk på å gjøre Skinners
menneske progressivt ved et utvendig og
virkningsløst vedheng.

l<UL/BERGEN \ra det \oka\e
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Hvem trenger marxologer
hvem trenger borgerpamp?
Arbeiderklassen våger
Stå ~amlet l Gå til kamp l
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Vi klor er ned en smedevise med en ivrig, negl
Det spiller ingen rolle om vi gjør no•n, ørsmå feil
hvis bare hovedsi'a er så bra så bra,så bra ,
",!lfor feil er no' som Folket også gjør det må vi ha .
Om det halter litt og hinker litt i våres poesi
gjø'kke det no• dersom visa kan få Kul-symper•n på gli'
Dersom rytmefeilen her i visa er den eneste
i
så er hovedsida bra hvis det bare haJ. ter
y.i-r,,.ei: ,t'0 lkets
og
tJenes te
DU ska 1 kke leae bøker for å lære teori.
Du lærer kun av praksis, den som folket står opp•i.
Ta med deg løpesedlene og stell deg ved en vei
Fra praksis fyker tanker opp i hue i en fei.
Kom, vi deler ut og folker oss og allting er så bra.
Og folk får gode tanker fra vår praksis her ista•.
Men Kul og andre trotskister kan ryke, reise, dra,
for Kul det er•ke praksis og sånt vi'kke folket ha.
Nei, sanninga den er nok mere enkel enn du trur
for ingenting er samfunnsmessig , allting er natur.
Natur , det er materie s om setter seg i sving
og tanker speilreflekser ifra mattriell e ting .
Men når ett og annet speil er blitt møkkete og svart
blir gjenspeilinga dårlig for det serVI jo så klart.
Men hvem er dissel speila som er møkkete , kamrat?
Jo , det er di sse X:ulera s om bare driver prat.
Ei dårlig side har nok også denne visa her •
For melodi'n er svensk , åjå , for fan, d,er det den er !
Men der s om l åten var fra J!!mtland eller Bohuslen,
Ja , da var tonen norsk og br a og progressiv og pen .
Kom , vi norslceross og fo lker oss mot utenlandsk musikk .
Og du som l er er agent for ei ,rotskistisk klikk .
Men nå slutter vi- med visa for at folk skal gå i fre'.

.................

Og kanskje blir det også engang slutt på AKP .

PROLETARER

ALLE

LAND

FOREN

DERE

Nr. 3197 5 0 r g a n f o r K o m m u n i s t i s k U n i v e r s i t e t s I a g 3. årg.
1. PROLETARlA'ft;TS DIKTATUR.

Den sosialistiske revolusjonen består
i at proletariatet erobrer statsmakten og oppretter proletariatets
diktatur. Proletariatets diktatur er
bygd på tre hovedpillarer - statsapparatet, pa~tlet og proletariatet.
Gjennom en analyse av dem enkeltvis og
av samspillet mellom . æm vil en kunne
uttale seg om etm - land utvikleF sosialismen eller degenerere ·1 retning av et
borgel'l>ig samfunn.
Situasjonen med hensyn til proletariatets diktatur er · a1tså det avgj;rende kriteriun for å avgjøre hvorvidt et land er sosialistisk eller
ikke,•alle slag av Økonomiske og ·politiske endringer er sekundære i forhold
til spørsmålet om proletariatets diktatur. um en finner at vareproduksjonen
styrkes i et land hvor en sosialistisk
revolusjon er gjennomført, trenger ikke
dette bety at landet fjerner seg fra
sosialismen - like lite som det trenger
å bety at et land nærmer seg sosialisme1
når planØkonomieq_, styrkes. Utviklingen
på det ØkoQomisl,e området må ses i
sammenheng med den politiske utvikling,
den kan aldri betraktes isolert.

gjøre denne ideologien til arbeiderklassens egen. På den måten skapes betingel
sene blant massene selv for a~skaffelsen
a• alle.borgerlige samfunnsmessige forhold.
Analysen av partiet blir altså særs
viktig når vi stiller spørsmål ved
hvilket politisk og Økonomisk system
det er i · et samfunn hvor den sosialistiske revolusjon er gjennomført.
En må undersøke om partiet . står 1 en
dialog med proletariatet utenfor partiet og om massene har reell innflytels
på partiets politikk. Uten at dette er
tilfelle vil partiet skille seg fra den
klasse som det skulle forsvare og bli
et eliteparti skilt fra klassen. Det
må foregå en inclredialog i partiet
uten at det danner seg autoritære relasjoner i diskusjoner og 1 den ideologiske kampen. Denne dialogen må røres
ut til massen, for bare om massene sel
deltar i den ideologiske kampen blir
de istand t:J..,_•lielv a utfØre de oppgaver
som ligger~ llil'assens objektive interesser. I sin politikk må partiet ta
hensyn til de beskrankninger som ligger
1 proletariatets su~jcktive bevissthets
nivå, 1 den Økonomiske organisering i

Om ·ka_eitalakkumulasjon
og politisk
umyndiggjør ing
en analyse av
~

LESER
BREV

fra nyutmeldte fra

AKP

Etter å ha lest AKP-o rgan·e t Enhet
nr,l 1975, mener vi som tidligere
aktive i streikestØttearbeid~t på AKP's
side at det er nødvendig med noen oppklarende og kritiske kommentarer i forbindelse med hØstens streikekamper.
Det .,som går ig.jen i artikkelen
om "høstens streikekamper" er en mås-siv
fordømmelse av organisasjonen KUL.
Oppskriften er velkjent: Alt blir
forsØkt satt inn 1 et mønster der organisasjonen AKP's pol itikk per definisjon er den korrekte og fØlgelig ikke
trenger noen politisk begrunnels~ i
form av en analyse av de konkrete politiske situasjoner. Og uten noen politisk analyse av politiske situasjoner
kan man selvfØlgellg heller ikke
vurdere de politiske motsetningene
som oppstår. AKP har aldri greid å
levere 11oen analyse av hva KUL star·
for i n~rsk politikk og kan heller
aldri greie noe slikt. De har fØlge-lig heller aldri kunnet forstå deres
politiske kritikk 1 annet enn organisatoriske termer, dvs. s om sabotasje utfØrt av ond vilje.
FORTS.S-6

SOVJET
SA FUNNET

Av de tre pillarer som proletariatetssamfunnet og i den historiske situasjon
d i ktatur er bygd pa, er partiet den
rent generelt.
primære. Partiet er det politiske redVidere rna statsapparatet være
skap · ror proletariatets undertrykkelse
underordnet partiet. Det er bare når
a v borgerskapet gjennom statsapparatet, dette er tilfelle at det er mulig å
det organ som gjennom sin nære tilunngå en restaurasjon av kapitalismen.
knytning til arbeiderklassen gjør det
Partiet må kjempe mot den tendens som
mulig for proletariatet å vinne konligger i statsapparatet til å
troll over utviklingen av samfunnet på
selvstendiggjØres overfor proletarialle områder. Partiets avgjøre nd e rolle ate t og dermed bli et apparat som
henger sammen med d~n dominere nd e plass k jemper mot proletariatets interesser.
som den marxist-leninistiske vitenskpen,
Om de forhold som her er nevnt
·
har under proletariatets dik½atur, en
mellom partiet, arbeiderklassen og
t~~r~~~et ~tvikler og bær~r. Den
statsapparatet ikke er oppfylt, vil _
dominerende rollen til arbeiderklassen vegen ligge åpen for en gjen1nnfØring
vokser i takt med at partiet makter å
.

www.pdf-arkivet.no (2020)

av kapitalismen . Denne kan ta mange
former og ytre s e g ulikt , men den
største faren Vil være en sammensmeltning av parti og stat og dermed en umyndiggjØrelse av massene.
Dette vil røre til opprettelsen av
et sterkt statsapparat, og pa grunn av
partiets tradisjonelle hegemoni i
klassen vil samfunnet utvikle seg
ti ,l et korporativt samfunn fjernt
fra sosialismen.
For å unngå en s li k utvikling er det
selvfØlgelig i kke tilstrekkelig å
ha kjennskap til det som her er sagt
FORTS. S,2

VIKTIG

0

DEBAT T A FØRE:

sjonen _være en helt annen. I det·te
tilfelle har de mangler som skyldes
landets lave Økonomiske utviklingsnivå
oppveies av internasjonal støtte fra
velutviklede land.
3. RUSSLAND I 1917,

Se~v om storindustri og truster
fantes i noen grad i Russland i 1917,
vil det være uriktig å betrakte samsetning. I den de batt som har pågått
Politiske grupper på den såkålte
funnet som om det hadde nådd det
har
deres
argume
n
tas
jon
med
nØdvendigvenstreside i norsk politikk har av
monopoikapitalistiske stadiet.
Landet
het måttet anta en p r.ok l amatori sk
mange grunner ikke kunnet levere novar·· PN.iet av en stor bondemasse og omkarakter, etter som de er helt ut e a v
en tilfredsstillende analyse av sovfattende småindustri. Proletariatet i
stand til å forstå h va imperial i smen
jetsamfunnet, man har måttet fortrenge
la~4•t
var tallmessig lite, arbeidersom
verdenssystem
in
ne
bærer.
eller forenkle problemstillingene.
I våre diskusjone r i KUL b le spørsk lassen utgjorde bare o,kring 10% av
Delvis~har dette sin allmenne bak~
,
målet om karakteren a v den sovjetiske
d 7n, totale befolkningen. Utdanningsgrunn~ at det empiriske grunnlag ennå
Økonomi fØrst og frem st en debatt om
nivae t bl ant arbeiderne var også svært
setter skranker for en totalt utviklet
marxistisk metode, der en rekke fundalavt, de f ærreste kunne lese og skrive.
analyse. Viktigere er imidlertid at
mentale spørsmål reis t e seg nettop~
En revolusjon var kun mulig om bØnde enkelte grupper mek anisk har oppfordi de~ her dre ide seg om å anvende
dene all i e rt e . seg med arbeiderklassen ,
hØyet taktikk til analyse mens de på
den marxistiske Øk onomiens kategorier
~oe som var tilfelle ved revolusjonen
den annen side har manglet begreper å
på en scl(llfunnsformasj o n som i frami 1 917.
Det k an imidlertid stilles et
fØre diskusjonen med.
tredelsesform er nok så forskjell i g fr a
spØrs må l ved bØndenes deltakelse i den
For AKP har analysen av Sovjetandre utviklede ka pita l i stiske l a nd.
sosi alisti s ke revolusjonen.
BØndene
samfunnet aldri representert noe proGnisten publise r er i dette nummer
gJorde opprØr mot landadelen for selv
blem . Uten evne som de har vært til å
en artikkel som konk lu derer med at
å ta j orda i besittelse, men om de~
anvende kategorier fra den politiske
Sovjetsamfunne.j:. er ka pital istisk .
stø t te t ok t ob errevolusjonens idealer
Økonomien i analysen av ~samfunn,
En slik analyse vil danne basis f o r
og må l se ttin g , er tvilsomt.
Oktoberhar de her funnet det tilstrekkeli g
KUL's standpunkter i a k tuelJ:e po li trevol usjonen fant hovedsakelig sted i
å trekke pol i tiske konklusjoner på
iske situasjoner. Vel vi te nde a t den
de store bye ne og spredte seg fØrst
grunnlag av umiddelbare sammenfall
Økonomiske formasjon i Sovjet ikke
s 7ne : e utove r lan d sby g da.
I den sosiaeller .likheter mellom enkeltfenomener.
endrer . karakter gjennom e t vedt ak i
lis ti ske r evo lusjonen var bØndene en
I seg selv har disse enkelttrekk
v~klend~ og usi k k er alliert, og dette
skullet bevise det sovjetiske samfunnets KUL vil vi imidlerti d å pne Gnistens
spalter for kortere o g problematiserte ma t te fa ko n sek ve nse r f o r den politikk
karakter, mens den sovjetiske politi kk
innlegg fra medlemme r og sympatisører
bolsjevikpa rt i e t k unne fØre.
på tilsvarende måte har blitt vurdert
med andre konklusjoner.
Situa s j o ne n for bo lsjevikpartiet
lØsrevet fra sin Økonomiske forutet t er oktobe rrevolusjonen var svært
ugunstig , Den a dministra~ive del av
s t a tsa ppara te t var s å å si uendret i
forho l d t i l f Ør revolusjonen, arbeiderklasse n va: lit 7n og uopplyst, og landet
v~r Økon om~sk til b ake liggende i forhold
til de u! vi k l e de vesteuropeiske land,
Inte rn asJonalt var Sovjet totalt isolert
privatkapitalistisk land . 1 et pri v at - og de t po l i t i ske muli g hetsområdet for
men en må være i stand t i l a utvikle
kapi~alistisk land er de Økonomis ke
de o rganer som k an ivareta massens og
bo lsjevi kpartiet ble sterkt innskrenket
enhetene sterkt adski lte, de t hersker
p ~rti e ts interesser overfor statsapp ved a t de t må tte basere seg på stØtte
et mye større anarki i produksjon en
aratet. Vanskeli gheten er altså å
fra en vak len de bondemasse. Det er
da enn under monopolk apit al e n, sl i k at
or g anisere former som proletariatets
innen f o r de nne rammen en må sØke å
d iktatur Kan eksistere gjennom.
den samfunnsmessige produk sj one ns so si a - forstå den utvikling som fant sted i
0ærli g vikti g er det å kunne skape
lisering er kommet k o rtere:
de f Ør ste å rene etter oktoberrevolu · _
For hvert enkelt l a nd rna de Økonomi ske nen .
SJO
or ganer blant arbeiderklassen på
tiltak og organer s om bygges opp etter
g runnplanet uavhengi g av parti og
4. KH lG0KDMMUNl0MtN
revolusjonen være tilpa s se t den Øk o s t a tsapparat.
nomiske utviklingen i l andet, dvs .
Fra 1 9 1 ~ til 1921 fikk en period2 . ~AMFUNNET S ØKONOMI0KE DRGANl0tRING. organisasjonsformene må tilpasses nivå e t
til produksjonsfor h o l dene og produ k tiv~ en me d krigskommunisme hvo r en imeget
t n utvikling mot plan ø konomi
kreftene. 1 et privat kap i talistisk sam - st erk grad pr Øvde å forandre Økonomien
d ire k t e til en ren sosialistisk Økokan i k ke alltid umiddelbart fØlge en : funn b-l ir spørsmåle t om å. gj ennomfØrenom i.
.Venne Økonomiske politi.k: .en ble
so sialistisk revolusjon, i det gjennom- tiltak som frems k ynd er Økonomiens mono tv unget på bolsjevikpartiet av den
fØr in gen av en planø k onomi krever at
polisering og derme d s amf unnets sosivi s s e objektive forhold ligger til
alisering avgjØrend e, mens i et monon a s j ona le og internasjonale politiske
r e t t e. En selvfØlgeli g betingelse
; olkapitalistisk s amfunn blir de fremste s it uasjonen. 00m tidligere nevnt
er a t produksjonsmi d lene er nasjonali- oppgavene å. utarbeide Økonomiske plane r
se r t a v den proletariske staten,
i trad med de politiske p r ioriteringer .
me n dette er ikke noen tilstrekkelig
Om kommunistpartiet i et privatkapibe tin gelse for at Økonomien kan
talistisk samfunn i s amar beid med prole I n dus trialisering, af den russiske træskærer
o r ganiseres etter planøkonomiens
tariatet beslutter a t Økonom i ens monoKrvnsky .
p rinsipper. 1 og med nasjonaliseringen polisering best ti lskyn des ved å styrke
av produksjonsmidlene er planøkonomi
kapitalistiske pr odu k sj onsformer, kan
en mulighet, men ingen direkte fØlge.
det væred nødvendi g å ba s e re den Økonom
Det synes som enkelte mener at planØkon omiske organiser in g i samfunnet på
Økonomien springer direkte ut av
regulering via marke de t. Men om dette
nasjonaliseringen av produksjonsmidlene gjØres må det hele tiden oppfattes og
Dette er ikke tilfelle, også andre
forstås som et skritt ti lbake på det
f orutsetninger må være oppfylt for at
politiske området, e t skritt t ilbake
plan ø konomien sQl være et godt middel for siden å gå frem over med . større
i op pbygningen av det sosialistiske
sikke~het. Uansett hvilke Økonomiske
s a mfunnet.
resultater som fØlger av denne politikken
Disse forhold har med utviklingen
må det hele tiden a nse s som rent midlera v den samfunnsmessi ge produksjon å
tidig, en nødutvei i en presset situasjon.
g j Øre, nærmere bestemt med utviklingen
Av det som her . e r sagt rna en ikke
a v p roduktivkreftene og produksjonstrekke den konklusjon at e n styrk ing av
f orholdene. Når revolusjonen gjennom- kapitalistiske prod uksjonsformer alltid
r øre s i et land, vil utviklingen mot
vil være nødvendig e tt er e n revolusjon
sos ialismen aldri fØlge noen enkel
i et privatkapitalist i s k samfunn pa
ve i , men være helt avhengig av hvilket dets v~i mot sosialis men , Dette
utviklingsnivå landet står på Økonomisk avhenger såvel av s it ua sj onen innenlands
sett.
som av den inte r nasj on ale situasjonen .
Dette impliserer at etter en revolu- Om f.eks. alle l å nemu ligheter er avsjon i et monopOlkapitalistisk land skåret og den interna sjonale situasjon
start -.er den Økonomisk ·organisering på gjØr en hurti g in d us trialisering nØdet hØyere ,nivå - dv. et nivå hvor den
vendig, Vil styrkingen av kapitalistiske
Øk onimiske organiseringen har større
produksjonsformer være bortimot uunngåe
fellestrekk med den Økonomiske organi- lig. Men om landet ett er revolusjonen
sering under sosialismen-- enn i et
mottar internas j onal st øtte vil situa-
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skapes ikke forutsetningene for en ren
sosialistisk Økonomi direkte gjennom
en nasjonalisering av produksjonsmidlene, men avhenger av hvilket utviklingsnivå produktivkreftene og produksjonsforholdene befinner se g p å .
::; ovjetrusslands Økonomiske system
var ikke så hØyt utviklet at en direkte
overgang til sosialistiske former i
produksjonen og distr~ ibusjonen kunne
gjennomføres uten motstand blant arbeidere og bØnder. For å hindre denne
motstanden i å få uheldige konsekvenser
av , ~konomisk karakter ble det opprettet
egne arbeider og bondeinspeksjoner,
hvis oppgave det var å sette i verk de
tiltak som var nødvendige for at de
Økonomiske mål ble oppfylt. Med
utgangspunkt i disse organene og
\'esenlia
(Det øverste råd for nasjonalØkonomien som ble opprettet i
desember 1917 og som fratr,k fabrikkkomiteene mye av deres tidligere makt)
vokste det fram et nytt byråkrati hvis
oppgave det var å drive direkte kontroll
overfor arbeidere og bØnder. Dette
byråkratiets funksjoner overfor arbeiderne og bØndene ble derved de samme
-som det borgerlige byråkratiets rør
revolusjonen, den eneste forskjell
var bare at nå ble kontrollen mer åpenlys.
For mange kommunister betød dette
at de utviklet seg til nye byråkrater.
Samtidig ble mange av • de som ·.
hadde støttet borgerlige bevegelser
gjeninnsatt i sine stillinger for at
Arbeiderråd S t. Petersburg I 9 I 7.
systemet kunne fu~gere. Bolsjevikene
hadde ikke tilstrekkelig med kadre uten
hjelp fra personer ~som tok avstand
mange av de mest kampvillige arbeiderne
seier. "Om statskapitalismen ble etabfra proletariatets diktatur, og såvel
var enten falt fra eller oppslukt
lerti Sovjet i lØpet av et halvt åra
tidligere direktører som offiserer
av partiat, fagforeningene eller stats- tid, ville dette bli en stor suksess
styrket sine posisjoner i denne tiden.
apparatet.
og en sikket-garanti for at sosialismen
overfor disse måtte ~a ta i bruk matSituasjonen ved slutten av perioden
·
erielle stimulanser ulikheter i avmed krigskommunisme var således kjenneI 1918 var Således den polit~ske
lØnninger.
tegnet ved en tallmessig svak arbeider- situasjonen ikke moden for en slik
klasse, et Økonomisk system som bare
Økonomisk politikk, men Lenin holdt
l slutten av perioden med krigsf unger t eve d hj e l p av rna t er i e 11 es ti mu- fast ved at den ville fØre til at
kommunisme . kom fraksjonsstriden i
lanser og direkte tvan g fra et sterkt
produktivkreftene ville utvikles slik
bolsjevikpartiet. Denne hadde sitt
byråkrati og ved at arb eidernes organer at sosialismen kunne vinne en endelig·
utgangspunkt i spørsmålet om fagforepå grunnpianet innehadde liten makt.
seier. "Om statskapitalismen ble etabningenes rolle i framtiden, dvs. i ,
::iamtidig hadde borgerlige krafter
lerti Sovjet i lØpet av et halvt åra
spørsmålet om hvorledes proletaria11t
styrket sine posisjoner innen byråkrati- tid, ville dette bli en stor suksess
på grunnplanet skulle utøve kontre
et og innen ledelsen av bedriftene og
og en sikket-garanti for at sosialismen
over utvik~ingen. De tre syn som st ?
av hæren. Den skarpe debatten om faginnen ett år vil ha oppnådd et sikkert
mot hverandre var 'l'rotskis, som svært
foreningsspørsmålet og vedtaket om å
holdepunkt og . vil ha blitt uovervinneenkelt sagt gikk ut på at statsmakten
stadfe ste fraksjonsforbud hadde også
lig i vårt land': skrev Lenin 'i 1918.
skulle underordne seg fagforeningene,
svekket partiet gjennom at det dannet
I 1921 ble så NEP partiets linje
idet fagforeningene ikke selv kunne
seg autoritære relasjoner i debo.ttene
når det gjaldt Økonomisk politikk, og
organisere Økonomien slik partiprogram- som fulgte.
Alt dette innebar at prole- det som Lenin foran kalte statskapitalmet av 1919 forutsatte. Mot dette syn
t Lriatets diktatur var svekke~, og på
isme ble nå innført. Mens Lenin anså
sto den såkalte arbeideropposisjon,
det Økonomiske områ det rådet nærmest
statskapitalisme som et framskritt i
hvis hovedtese var at ledelsen av den
fullstendig kaos. Nødvendigheten av
forhold tii det Økonomiske systemet i ·
sosialistiske Økonomien skulle utføres
vi c.tgående endring ~r lå klart i dagen,
1918, mente han at innfØringen av
av en allrussisk kongress av produog i 1921 fikke en så innføringen av
kapitalistiske produksjonsformer var
senter som var sammensluttet i fag- og
Jen nye Økonomiske politikken (NEP).
et tilbakeskritt i forhold til organiproduksjonsforbund. Det tredje synet,
seringen av Økonomien umiddelbart rør
som ble vedtatt på kongressen etter en
N~P
N~P.
Krigskommunismen innebar et
•
5
omfattende partidebatt, var Lenins utforsøk på å gå direkte over til en
kast til prinsipp for ledelsen av landet
Allerede i 191 ~ hadde Lenin i artik- sosialistisk organisering av Økonomien,
og til fagforeningenes rolle innen
kelen "Yenstristisk barnslighet og den
men elet Viste seg i 1921 at dette var
denne ledelsen. ~tter Lenins mening
småborgerlige mentalitet" uttalt at med umulig.
I sin tale ti.L den 4. kon Er ress
ville partiet oppta i seg proletariatetshensyn til den Økonomiske situasjonen
av internasjonalen i 1922, oppsummerte
avantgarde, som fyller alle statlige
som da rådet i sovjet, ville statsLeni? situasjonen ettter borgerkrigen
fun k sjoner ved hjelp av sovjetapparatet,kapitalisme være et framskritt sammenslik.
og fagforeningene skulle utgjøre binde- lignet med den rådende Økonomiske situa"~tter at vi haåele gjennomført det
leddet mellom partiet og massene. Fore- sjonen. Lenin så det som nødvendig
viktigste studiet av Borgerkrigen - og
l Øpig skulle fagforeningene bare delta med en styrking av kapitalistiske prokommet sei_e rrike gjennom den - følte
i alle lokale og sentrale forvaltnings- duksjonsformer for at den Økonomiske
Vi- presset av en alvorlig - jeg tror
organer i industr i en, men de skulle
utviklin,i: i retnin,i: sosialisme skulle
det var den alvorligste - indre politissenere nå dithen at de virkelig
styrkes. Den politiske situasjonen i
ke krise i Sovjetrusslana. Denne indre
kontrollerte ledelsen av hele Økonomien. 1918 gjorde imidlertid en slik Økokrisen brakte for dagen ikke bare dyp
Den 10. partikongressen vedtok også
nomisk politikk umulig idet den med
misnøye blant en betraktelig del av
et forbud mot fraksj onsctanne lse, noe
sikkerhet ville styrke' de kapi tali-stisk~bØndene, men også blant arbeielerne.
som i o g for seg ikke behøver å få noen kreftene i sovjetsamfunnet. Yed hjelp Dette var aen - første og, håper jeg;
betydning dersom den demokratiske senav dP,n sterke støtten kapitalkreftene
siste gang i ::iovjetrusslands historie
tralismen fungerer i1:nen partiet. Men
fikk fra utlandet, ville sjansene for
at følelsene, ikke bevisst, men instinkom s å ikke er tilfelle, vil partiets
en vellykket kontrarevolusjon være
tivt, var imot oss blant store masser
indre liv sykne hen og all ideologisk
svært gode.
av bØnder. Hva ga grunnen til denne
de batt vil forstumme.
I 1918 var således den politiske
spesielle og for oss meget ubehagelige
I lØpet av perioden med krigskommun- situasjonen ikke moden for en s·lik
situasj onen·1 Grunnen var at vi hadde
isme hadde det russiske proletariatet
Økonomisk politikk, men Lenin · holdt
gått for langt i vår Økonomiske offensiv
blitt kraftig desimert.
l 1922 var
fast ved at den ville røre til at
at vi ikke hadele sørget for å ha passeantallet sysselsatte arbeidere mind re
produktivkreftene ville utvikles slik
FORTS,S.4
enn halvparten av antallet i 191J, og
at sosialismen kunne vinne en endelig·
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SOVJE T<torts ■ )
nde ressurser, at massene fØlte at vi
revolusjonen Men di sek d
f t
selv ikke var· i stand t i l a formulere
ikke, og det ~om skje: er !tr~~en !nes
trekkes frem som den sikre yei mot·
bevisst det vi innrømmet noen uker
byråkratene smelter sammen me
~
sosialisme og kommunisme. Politiske
f
d d
etter,
.nemlig at en direkte forandring
problemer forbundet med a la arbeider1
t
til sosialistiske former
til ren
gamse som orS erker sine posisjoner.
klassen styre samfunnsutviklingen ut
nd
sosialistisk distribusjon: var utenstri:~rs~;i~o;~e~t;;;s~rin~~n ~g i
u-- fra klassens objektive interesser og
for vår tilgjengelige styrke, og at om
Økende nasjo~alis!ring og inn!k~~;~o_ppgaver eksisterte ikke. Det eneste
vi ikke var i stand til å gjøre en . .
ning av det private vareb tte fo
d
saliggjØrende ble nå å avskaffe all
retrett og be~rense oss til lettere
ikke de sosiale relasjone~ so; tr~~lr~svareproduksjon og hindre verdilov~ns
oppgaver, ville vi havne i en katastrofe'; seg og forsterket seg under Nt;P u v
e
regulering • .Statsapparatets og
LJet rene sosialistiske samfunnet blir Produksjonen er hierarkisk oppb;gd som
proletariatets stilling, partiets indre
nå stilt som et framtidsmal, noe en
under kapitalismen, det eneste "nye"
liv og massenes bevisstgjØring fikk
fØrst kan oppnå om en generasjon eller
er at en del partifunksjonærer har
ingen betydning lenger.
så. En av de viktigste politiske konse.
I 192~ bidro den private sektor med
kyensene av NEP, var at den fagforenings-overtatt en del av de gamle ekspertenes om lag halvparten av nasjonalinntekten
politiske linje som ble trukket opp pa
plasser. Materielle drivfjærer, som
i Sovjet. Produktivkreftene var lavt
den 10. kongressen ble umulig å gjennom- egentlig bare skulle brukes mot korrupte utviklet og arbeiderne var ikke på
røre. LJet aktive initiativ som denne
kapitalister, blir na vanliga bruke ~ noen måte i stand til _ålede noen
politikken forutsatte blant de umiddel- overfor alle industrileder
storproduksjon. Um NEP på dette tidsbare produsentene kunne ikke fungere i
lnnen partiet forstumme~·den ideolo
punktet ,hadde fått utvikle seg videre,
en Økonomi som . i hovedsak var kapitalgiske debatten omkring politiske s ørs- ville Sovjet trolig utviklet seg på _
istisk organisert. Mindre enn ett ar
mål, den siste debatten hvor oli~
kapitalistisk vis bortsett fra visse
etter den 10.kongressen utarbeidet·
utgjør en viktig element er ipdeba~::~n forskjeller når det gjelder statlig
sentralkomiteen nye retningslinjer for
omkring industrialiserin'
M
forretningsdrift. Men Økonom-marxistene
fa1foreningene (Um fagforeningenes
i dette tilfelle er det g~~·ren~nØ~~~a
i ledelsen av bolsjevikpartiet kunne
r~lle og oppgaver 1 situasjonen under
nomiske ekspertene som i like stor grad ikke tillate dette, de mente vareproduk"NEP). Her ble . det bl.a. fastslått at
som bolsjevikene staker ut kursen for
sjonen måtte avskaffes så raskt som
enhver umiddelbar innblanding fra fagindustrialiseringen
mulig. LJen fØrste 5-årsplanen ble derfor
foreningene i ledelsen av bedriftene
·
naturlig nok avhengig av en omfattende
var ubetinget skadelig og matte bet rak- 0 . YJKUNUMl:::iMt;N t/l'A.tH,J;!;ttt.;;:;
innskrenkning av pri va telendommen og
tes som utillatelige". LJette var nøddet frie varebytte. En fikk det som er
vendig under Nt;P, men dermed blir også
I 192~ kom :::iovjets første J -årsplan. kjent som "Revolusjon ovenfra", dvs.
den fagforeningspolitiske lije som den
Det b le nå slatt fast at det overordnede en statlig "overtakelse" av all pro1 0 . kongress stadfestet umulig å
mal var en sa rask Økonomisk vekst som
duksjon og opprettelse av kollektivbruk
gjennomføre. Nt;P fikk på denne måten
overho~et mulig. Pa dette tidsp~nkt
etter ordre fra partiledelsen.
konsekvenser av meget uheldig karakter. var proletariatets grunnorganisasjoner
Den første 5-årsplanen innebar en
Lenin så klart mulighetene for dette,
enten sluttet å eksistere eller fratatt voldsom satsing på tungindustrien og
og han gjentok gang på gang at NEP
all_makt. ~avel sovjetene som fabrikk- den utvikl~t seg også meget raskt.
matte anses som en retrett. Men etter komiteene fungerte-'1.kke .lenger, og
Men metodene som ble brukt for å oppLenins dØd blir det Økonomiske perspek- fagforeningene var helt underordnet
nå dette måtte bli av direkte kommando
tivet enerådende, og alle NEP's reulpartiet og staten. :::ikillet mellom parti ng t,russel-type kombinert med bestikkresultater pa det Økonomiske området
og statsapparat var såa si utvisket,
elser til den korrupte kapitalistklassen.
oppsummeres som strålende seire for
og innen statsapparatet var det vokst
Dette var nødvendig p.g.a. at ledelsen
sosialismeh. 1Dkonomien ble na satt i
fram et nytt sjikt av byråkrater ut
av bedriftene motsatte seg denne utframsetet på tross av Lenins utsagn
fra endel lavere partifunksjonærer og
viklingen, det var alvorlige motsetom politikkens primat over Økonomien.
gamle og nye eksperter. l ledelsen av
niger mellom bolsjevikpartiets linje og
På de ruinene av et samfunn som NEP bedriftene fant en de samme som utgjorde den linje kapitalistklassen ønsket å
ble reist pa, fikk dette helt avgjørendekapitalistklassen fØr revc lusjonen, idet fØlge. De ville drive etter rene kapifØlger.
Det eneste som kunne hindre
bolsjevikpartiet ikke hadde kadre som
talistiske prinsipper, men dette kunne
Nt;P i å bli mer enn en retrett, nemlig kunne lede bedrifter. Den gamle kapiikke ledelsen i bosjevikp artiet forsvare
et varig tilbakeslag, var at proletari- talistklasse opptok na byråkratp.g.a. ideologiske hindringer.
atets diktatur ble styrket på alle omsjiktet i seg, og tilsammen utgjorde
· ·
·
•
råder hvor dette var mulig. En måtte
de .Sovjets nye kapitalistklasse.
Det er ut fra denne motsetningen en
få en systematisk utskiftning av de
Pa dette tidspunkt var de eneste el må forstå mange av de vanskeligheter
gamle statsfunksjonærene med erfarne
elementer av marxisme som :::iKP forvaltet som den sovjetiske Økonomien ble utsatt
bolsjeviker, og den rØde armeen måtte
knyttet til Økonomiske problemer. Det
for opp igjennom 30-årene, vanskeligrekruttere offiserer som forsvarte
Økonomiske perspektiver i marxismen
heter som ·ble uutholdelige i slutten
av 50-årene og som enten måtte fØre
til en sammensmeltning av de to syn og
grupper eller til en ny revolusjon,
hvor ledelsen i bolsjevikpartiet fikk
~
stØtte av proletariatet. Umuligheten
i det siste må forstås ut fra de politiske forhold~ Sovjet i slutten av
,':-__rr;-1;.--_~
;
20- og begynnelsen av 30-årene, forhold
--....
-..,,
:-< . '- -,:~ .. som siden bare har forverret seg.
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L i tografisk trykt pl.akat fra 1921 af ukendt
kunstner. Pdskriften lyder: ,,I arbejdernes

er

l.and
produktionens genfødelse ar bejdernes eget værk."
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Kjennetegnet på en sosialistisk
stat er proletariatets diktatur, og
dette hadde ikke eksistert i :::iovjet
siden kort etter revolusjonen. Det
er oerfor viktig å si at reformene som
begynte a komme 1 50-arene utgjorde
et systemskifte ..
•tteformene s hensikt
var å foroedre det eksisterende Økonomiske system. For at dette skulle være
mulig matte kapitalistklassens og
partiledernes syn forenes.
.
.
Den første store reformen ble gjennomrørt av Krustsjov i 195~, da maskinog traktorstasjonene ble oppløst og lot
maskinene bli kollektivb:r~emfs e•ie;;-dom. Grunnen til dette var at jordbruksproduksjonen var blitt.hengende etter
·u ;v1kl1nga pa de andre områdene, og
den bremset nå hele samfunnets utviklin~.
Reformene skulle virke t i l a endre dette,
men bedringen uteble samtidig som indu-

studie
materiale
Våren-75 har fØlgende skrifter blitt
utgitt av KUL:
Klasseanalyse og revolusjonær
strategi
Lenin og, Imperialismen
Politisk manifest for KUL
Vårt tidligere skrift om monopolkapital og imperialisme er blitt omarbeidet
og foreligger nyopptrykt under titelen
"Kapitalisme og imperialisme. Enn
videre utgis en universitetsp o litisk
plattform også i lØpet av va r e n.

•
atriens problemer bare ble større
og større.
Krustsjov fjernes i 19b4, det sammme
ar som diskusjonene om re former 1. industrien slår gjennom med full ~yngde.
Det viktigste innhold i de reformene
som foreslås er at profitten innføres
som eneste mål på. en bedrifts effektivitet, at et fond for materielle insentiver gjøres avhengig av profitten,
bedriftene gis større frihet ved at det .
planlegges færre mål for dem og foretakene skal betale staten rente av den
konstante kapitalen.
Det at profitten innføres som mål
på om en bedrift drives effektivt er
ikke i seg selv urovekkende, men at
dette målet blir det viktigste, vil
røre til at rene kapitalistiske former
innen produksjonen og distribusjonen
far større spillerom. Målet på om en
bedrift drives godt må også inneholde
politiske elementer. Men 1 tråd med
den ensidig~ økonomistiske politikken
i Sovjet vil bare rene Økonomiske mål
være av interesse. ug ikke nok med det:
For å oppnå de Økonomiske mål gjøres .
lønnen avhengig av profitten. Hva som
skiller en sovetisk bedrift hvor disse
reformene er gjennomført fra et kapitalistisk aksjeselskap, bortsett fra at
staten "eier" produksjonsmidlene , er sa
godt som ingenting.
tnnå er ikke de reformer som er
nevnt, fullt ut gjennomført i :::iovj et,
men de vokser stadig 1 omfang . Men
det er også motstand mot dem, og selvfØlgelig kommer denne motstanden særlig
fra eldre partifunksjonærer som ser en
fare i at de selv vil miste mye av sin
makt dersom reformene gjennomføres, ved
siden av at da kastes den siste rest
av "marxisme" overbord. Men når disse
er nedkjempet, vil også ledelsen i
partiet opptas i den eksisterende
kapitalistklassen. Den logiske
konsekvensen av denne utviklingen, som
riktignok ennå ikke er oppnådd, blir
opprettelsen og lovfestelsen av nye
former for korporativ privataeiendom.
Og når dette er oppnådd, vil en ha en
homogen herskende klasse i :::iovjet.
!:l. OPPSUMM!:!:.IUNG
tn finner ~kke i dagens Sovjet noen
fullt utviklet markedsøkonomi med alle
dens tradisjonelle kjennetegn, og i enda

Rapport
fra
KA's
2~ landsmøte

Landsmøtet ble avholdt i Oslo 15.
og 1 6 . februar.
Det var da over to
år siden KA's konstituerende landsmøte som ble innkalt av MLF.
De viktigste diskusjonene ble fØrt
I RØde Fane nr. 1-75 ble det ~evert
til beretningen om forbundets virken utfØrlig analyse av småborgerskapet, ) sor.1het i den fØrste landsmøteperioden
mens RØde Fane nr.2 som utkommer til
· og til de retningslinjer som la til
l.Mai særlig vil ta for seg sp ø rsg runn for aenne i form av prinsippmålet om . ·taktikk og strategi.
o g arbeidsprogram.
I endringene i prinsippprogrammet
Både RØde Fane og Den HØde Arbeideren
fikk kritikken av den politiske Økofås ved henvendelse til Kommunistisk
n omi en mer sentral rolle i avsnittArbeiderforbund, Boks 2!:lb3, kampen
ene om metoden.
Videre ble ae sentrOslo 5, mens KUL's adresse er filoistiske tendenser som gikk igjen i
sofisk Inst+tutt, Blindern, Oslo 3.
det fØrste programmet og som viste at
op pgj Øret meo revisjonismen hadde vært
ufullstendig, fjerne t .
K.A. (det daværende MLF) brøt
mindre grad ble produksjonen i perioden
med MLG/SUF blant annet u,t fra en for1921:l-56 dirigert av "rene" markedsmekaståelse av arbeiderklassens spesielle
nismer. Likevel er ikke en slik konsta- historiske stilling, noe som kom
tering tilstrekkelig for å kunne fastklarest til uttrykk i diskusjonene om
slå om produksjonen
virkelig er av
betingelsene for å st~fte partiet.
kapitalistisk karakter.
Videre karakteriserte KA dengang som
For det som grunnleggende kjennetegneridag småborgerskapet som reaksjonært
kapitalismen som helhetlig historisk
som klasse. 1 det forrige programmet
epoke er de umiddelbare produsentenes
gikk imidlertid begrep som "monopolfordrivelse - eller ekspropriasjon : apital" og "folk" i g jen. Mel.lomfra produksjonsbetingelsene. Denne
la ge n e ble ikke omtalt, noe som er
ekspropriasjon (den "opprinneli ge
typisk for de sentristiske retningene
akkumulasjon" J danner selve forut .og som 1 praksis r ø rer til at man
setningen for enhver kapitalistisk
regner dem som tilhØrende arbeiderproduksjonsmåte, idet den og den alene
klassen.
rører til at de .samme produsentene
De klargj Øringer som kom inn i det
utfører arbeid som ikke står i noe som
nye programmet om mellomlagene er
helst forhold · til deres egne menneskaviktige for å kunne skille disse lag
lige behov. Alle hØyt industrialiserte
både fra arbeiderklassen og fra det
land har hittil måttet gjennomgå en slik trad isjonelle småborgerskapet.
periode med tvangsmessig merarbeid som
Det ble videre bestemt at hoveddirekte hverken tjener overklassens el
oppgaven på det teoretiske området
eller produsentenes behovstilfredsstill- er å utvikle klasseanalysen av det
stillelse. Først i neste omgang
norske samfunnet, og at dette igjen
etableres kapitali.smen som et lukket
er av avgjØrende betydning for en
system, idet den opprinnelig apent
videre utvikling av taktik'c Of; stravoldlige ekspropriasjon og tvang til
tegi for den sosialistiske revolusjon.
merarbeid nå foregår
.formidlet av
E llers ble det vedtatt å omorganisborgerlige "friheter" og regulert av
ere forbundet etter bolsjeviseringsmarkeaets lover • .innholdet er imidprinsippet som går ut på a utnytte
lertid ikke vesensforskjellig: produksjoressursene ved å legge vekt på spesifor produksjonens skyld, dvs; kapitalalisering.
akkumulasjon.
KUL har blitt dannet siden forrige
Den opPrinnelige akkumulasjonen var
landsmøte, og den organisatoriske
langt fra fullført i Sovjet i 1917, ug
tilknytningsformen mellom KUL og KA
under trusselen fra vestmaktene måtte
ble godkjent av landsmøtet. (Se
~ovjetfolket gjennomr~øre industrialiGnisten 4/74)
seringen i et forsert tempo. Under slike
Til slutt kan det nevnes at det
forhold var det ikke mulig å gjennomb å de i beretningen og i diskusjonen .
røre en harmonisk utvikling mot sosia- kom opp en kritikk mot visse proklamalismen. Produksjonen måtte nødvendig- toriske tendenser som har gjort seg
vis baseres på. enorme mengder merarbeid, gj e ldc!1de i forbundet.
len slik periode blir da arbeiderKA's 2.landsmØte la godt grunnRag
klassens politiske herredømme he.it avfor viderefØringen av arbeidet fora
gjørende - nettopp fordi en Økonomisk
bygge et kommunistisk parti 1 Norge.
ekspropriasjori ikke var til: A unn(Se ellers referat 1 Den RØde Arbeidegå.
Uten et slikt politisk herredømme ren nr.3/75,)
kunne resultatet på lengre sikt ikke
bli annet enn en gjeninnfØring av
kapitalismen, siden en statlig utvidelse
av merarbeidet ikke kunne baseres på
tvang all!'ne. l stedet overtar ·
a·
"kreftenes frie spill" tendensielt for
statsmaktens åpne tvangstiltak 1 den
tidligste akkumulasjonsperioden. Slik
skjedde utviklingen av kapitalismen i
flere europeiske land, og slik skjedde
den etter alt a dømme også i Sovjet.

GNISTEN
organ for
Kommunistisk
Universitetslag
Ansv.Nils J. Ringdal
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21/1 arr angerte studentersamfunne t i
Bergen møte om " Klasseanalyse og re volusjonær strate g i i No r ge" med inn l ede re fra KUL og NKS . Ue ulike
me t o de r de to org an isasj onene b ruker
i s ine politiske analyser kom kl a rt
fram pa møtet , no e s om har f Ørt t ~. l
Økt opp slutning om KUL i Be rgen.

fra

KU L' s adresse i Berge n e r: Bok s 29
5014 Unive rsitetet i Bergen.

Bergen ~

Etter at det var blitt drevet KULarbeid i Bergen i ett semester, ble
KUL/Bergen konstituert lb/1-75.
Laget betrakter seg som en del av den
kommunistiske bevegelsen i Norge med
K:A . som senter. · Ut fra dette har
laget inntatt samme organisatoriske
forhold til K.A. som KUL/Oslo. I dette
semester er lagets arbeid konsentrert
om studiesirkler for at man deri g jenn om
kan legge grunnlaget for et mer
eksternt arbeid i senere semestre.

Vestlig
åndsliv
FØ l ge n de e r s a kset fr a e n l Øpe seddel utdsen d t av AKP- g ruppe n ved
Bergen Universit e t, e t t e r mø tet med
KUL 1 Studentersamfunnet 21/ 2 :
"KUL gjorde et stort nummer av
at Arbeidarkla s sen g j e nnom dei
vmlle stre ikane " s kaper s ine
ei gne slØlstendige org anisasjonar".
Men dei kunne ikkje k omme me d eitt
einaste d Øme p å ville streikarsoiii
ikkje g jennom lan g ti d var b litt
forebudd i fa g f oreini ngane. " SjØ l stendige irbeidaro r ga n isasjo n ar er
soleis nok o som berre e r til i
i<.: UL-arane sin fantasi."
~i Ønsker AKP tillykke s å vel me d
konklusjonen som med Torstein Hjellum.

kontakt
s.økende?
Foruten universitet s l age ne i Os l o og
vergen kan man o ppn å kontakt me d
KUL på f Ølge n de s t ede r:

med interesse
noterer vi~
at NKS/P r og ress i v Fr o n t i NSU til
s pø rsm å l et om g ru n nla get for stØtte
til de oppsag t e v/No r sk Hammerverk
Rikk i al l ia n s e med DSM mot parolen
Lnhe t stu de nte r /a r be i dere under
a r beide r klasse n s l ede lse, framsatt
av den uavhe n g i ge ve nstreopposisj o nelle de l e g a t g r upp a f ra Trom ~Ø, og
me c st Øtte fra SV !
at det ha r komme t til s terk e o p pg j Ør,
utmel de l s e r m. m. i Kv innefronten
på spØrrmål e t o m stø tte til PRR og FNL !

TRONDHE I M: K. E . Aa gaard , Carl
Schjetnansv. 1 0 70 31 ~J ~TNEH AUGA N
TROMSµ : S. Smell vær Ins t. f o r S . v i t .
Filosofigruppa eooo Tr om s ø

- og glede a t sta d ig fler e p r o gress ive
SV ' c re sm i] e r f o rlege nt nå r v i ymter
fra mpå o m a t det som e gentlig skje dd e
i Tron dheim va r a t e n be stemt faglig
poli t i k k s k aff e t s e g et parti !

AS: J.A. Gj Øvik Bok s ll b 1q 3? As/N LH

«planlagt å framstill e KUL
som splittelsesmake re>>
LESERB REV

FORTS.

Vårens utkj Ør fra AKP er t y piske
:::. i tt eenere i art i k '.:e J. e n l ir de t
og e-_;(:;--_t.yr: 1ol i 1: ik;.;:" ::- e lv ;1a v ," et o pp i en
eksempler på hvordan denne org ani s a'.1e v d e t som e t ny tt ''oe -,i s " , ~.
fi· i €:2.r.t is k l1 øyrel i -- j e . L' or å ::;,a r k e r e s i n
sjonen forvrenger d e mot setnin gene
sekte;:i s- 1 en a t 1:TJL ~i kk ri1ot ~ tre kke
a.v2: a:0 c ti l ;-;1, i nnf ,;;r te n e mJ. i g Alcl' på
som forelå. Stadi g me r fren e tis k ha r
r:ie d andre or aii i sa s 3 on e r i
s t øt te;_;_;~i vers i tet~t Pr i ..-:;s i f, pet
om å s t øt t e
AKP gjentatt sine egne - " oppsummeri nger" k o,ui t ee n , og a 6t bEr e de J.ckale k orJie nrve r st re ik p~ c:e s t r ei!: e n r1c s ~ r.i inntil verden har blitt deres svartt ee ;c e s kul le w .3r e rep:cesen-:;er t
i
i _s~- • ( At d e nne fades en s enere bak de
hvitt-verden der alt a nnet e nn de selv
de
n
s
en
t
r
a
le
s
t
ø
t·c
e
:~o:;:i.t
e
e
n
,
1
a1e
so
m
lukkede
døre r e le k ori· i ~_ ert v e d ll j ,.- lp
er agenter og forrædere.
:~ el tok i s tøt te :.rnr.1i t e en h v or EL-L var
a v kref t er utenI·ra , :.'o,"a :1 :.'. re r i Dg e n t i ng
Derfor finner vi det n ød vendi g a
l'epr e se n t ert Yet at d ett e er lø r;n .
re~ s':1-l:er,s kj e rn e . ,) e t v i s er bare ),.K:Fs
fa slått fast hva som egentlig s kjedde . KT..:1 ; ikJ; n eml i r.; aktiv t i nn fo r & tr eprrn
s i ppl øshe t og v a klL,r.; . ) 1Ul d e n
At KUL skulle fremstilles so:n splitt1c;~e :::·agfo r e n i ni ·e:~e rned i ar u e i c.e t. At
e ·:· und c: e t ei :spl is ict ~; le 1-,t t a lt a t e t
elsesmakere i hØstens streikest øtte KUL g i :~k i ·,o t a t ul a.nt a nnet n ød Fr on t
sl i k t -, ed ta.1: o □ sc øt te p å e :~ ne pre misse r
arbeide forelå som bevisst plan i AKP
s
ku~
le
v::Jr
e
eas
t
-_e
f
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Saken med de 15 oppsagte på Norsk
Hammerverk er nå inne i en viktig fase.
Den måten denne saken har utviklet seg
på, viser flere felles trekk med de
streikekampene som arbeiderklassen utkjempet i fjor høst og i vår. Slike
streikekamper tar gjerne utgangspunkt
i konkrete og spesielle forhold på den
enkelte bedrift, men utvikler seg til
et sammenstøt mellom borgerskapet og
proletari atet generelt. Slik var det
i fjor høst og i vår , slik er det blitt
også i Hammerverk-saken,selv om det nå
er delvis nye allmenne stridsspørsmål
kampen dreier seg om.
Det sentrale kampkravet er selvsagt
at de 15 oppsagte på Norsk Hammerverk
skal få jobben t:!.lbake. Men dette betyr
ikke at kampen ikke har perspektiver
utover motstanden mot en spesiell autorit~r fabrikkledelse og lokale reaksjonære krefter på Stavanger-kanten (DNA
lokalt, Stavanger Aftenblad osv.) Vi
kan uten videre slå fast at det her
dreier seg om et ledd i en kamp som
alltid vil måtte føres av arbeiderklassen
sens side for å forsvare sine allmenne
(borgerlig-) demokratiske rettigheter,
sin anledning til politisk virksomhet,
en kamp mot reaksjonær terror og trakasserier fra kapitalistklassen.
Dette
samarbeid tar ikke lenger bare form av
sikring av samarbeid i selve produksjonen for på aen måt er å sikre utbyttinga,
men, og det er bare en logisk følge av
det første, av
et direkte angrep på
arbeiderklassens politiske handlefrihet
og demokratiske rettigheter. Det som
er skjedd i Stavanger er ikke i seg selv
ennå direkte fascisme, men slike aksjoner som de de 15 oppsagte er blitt uteatt for , vil alltid være en del av slike
fascisti ske fremstøt, og en nødvendig
del. Dette kan man i dag klart se i
autoritære land som Frankrike, Tyskland
og Italia. Særlig klart kommer dette
fram i sosialdemokratenes bruk av klubbstyret og jern og met. avd. 25 mot de
streikende.

s

t sk Universitetsla

rære økonomiske forhold som lavkonjunktur, en tilstand som stadig vil være
en trussel under kapitalismen, vil den
politiske offensiven mot arbeiderklassvn
måtte bli skjerpet fra kapitalens side.
Slik sett er Norsk Hammerverk og Våler
skurlag to sider av samme sak.
Det er i dette p erspektivet vi i dag
må forstå kampen for demokratiske rettigheter. Arbeiderklassen må føre og fører
i dag en kamp mot anti-demokratiske
framstøt som selvsagt vil ha avgjørende
betydning for andre lag enn arbeiderklassen selv, f.eks for en mellomlagagruppe
som studentene. Men alle må innrømme
at det er mot arbeiderklassen at angrepene
i dag rettes, og det er arbeiderklassens
kampkraft som avgjør den politiske utviklingen og det politiske miljø i eamfunnet.
Og dette kan faktisk ikke være
annerledes, for når de demokratiske
rettighetene er truet, kan dette bare
skylde s at borgerskapet under imperialismen ikke lenger som klasse er noen
forsvarer av de demokratiske rettighetene. Tvertimot er de av de grunner som
her er nevnt, tVWlget til å angripe
dem, Arbeiderklassen er derfor den
eneste klasse som i dag fremstår som
konsekvente forsvarere av demokratiet,
ut fra det p erspektiv at et borgerlig
demokrati er den best mulige styreform,
dvs. den form som tjener arbeiderklassen
best under kapitalismen.
Derfor er det korrekt å hevde som
KUL konsekvent har gjort, at enhet i
streikestøttearbeid må være under arbeiderklassens ledelse og at det dreier
seg om et forsvar av denn e klassens
rettigheter.
Det er riktig fordi forsvar for demokratiet i dag bare er auli g
som en del av arbeiderklassens kamp,
og fordi det er denne klassens kampevne
s om vil bestemme utviklingen i samfunnet
som helhet,
Dette viser igjen to ting1 ~ampen
for borgerlig demokratiske, for legale
rettigheter, må ikke forfalle til lega-

-HAMMERVERKSAKEN
SATT I PERSPEKTIV
En slik
kamp vil som nevnt alltid
måtte føres, Men den bakgrunn s o ~
er skissert, forteller hvorfor de antidemokratiske framstøtene fra kapit alistklasse, borgerstat og sosialdemokrati
mot arbeiderklassen idag tiltar i styrke,
og vil fortsette å gjøre d et. Ingen
må la seg lure ~v at Skånlandsutvalget
tilsynelat ende er lagt på hylla,
Kapitalismen på det imperialistiske nivå trenger en koordinering og regulering som bare kan oppnås ved framstøt
som legger grunnen til korporative
ordninger, Og uansett hvilken spesiell
form diøse ordningene får, forutsetter
deforsøk pååsette til side demokratiske
rettigheter, på å knekke arbeiderklassens
kampvilje og kampevne ved en slik terror
som i Hammerverksaken,
I tillegg til dette allmenne trekket
ved dagens kapitalisme kommer det forhold
at vi i da~ befinner oss i en lavkonjunktur. Oppoigelser og innskrenkninger
hører til dagens orden og kan bare brytes med en resolutt kampvilje fra arbeide1
klassens side. Også ut fra mer tempo-

l.!.!!!!!.,

der arbeiderklassen ikke når
fram på annen måte, må den trosse nettopp
det borgerlige lovverket for å sikre sine
rettigheter,
På dette punkt er Hs.J11merverksaken nå inne i en kritisk fase.
Den
kommende rettssak om oppsigelsen vil nå
bli ført av forbundet og ikke av de
streikende arbeiderne sjøl. Allerede
dette er et klart overgrep. Like viktig
blir det å ha det perspektiv for øy~
at en slik kamp det her
dreierseg om,
på samme måte som en streikekamp om
økonomiske spørsmål om nødvendig må
føres videre på tvers av lovverket.
Videre er det klart at i et moderne
imperialistisk samfunn vil forsvaret
for de dem okratiske rettighetene bare
kunne st øtte seg på arbeiderklassens
særlige klasseinteresser, Dette er
det eneste mulige forsvar for de allmenne
rettighetene, Kampen for demokratiet
vil ha et klart klassepreg, et forsvar
for demokratiet som ikke er forenet
under arbeiderklassens ledelse.er ikke
lenger tenkelig. Forsvar for demokrati~ke
rettigheter er i dag klasøekampl
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TEORILØYSE

"Materialisten - tideskrift for
teoretisk kamp, utgitt av AKP(m-1) på
universitetet i Oslo" har kasta seg inn
i den norske språkstriden •• (Sjå nr, l
1975) Det skjer særleg gjennom artikkelen "Norsk målreising - kamp mellom to
vegar" (heretter "to vegar") - som samstundes får redaksjomell velsigning.
.Endå om AKP(m-1) enno ikkje har noka
offisiell "line" på spørsmålet, er
artikkelen utan tvil representativ
for den generelle utviklinga i partiet
Han plasserer seg, med delvis patetisk
språkbruk, på eit eintydig nas.jonalt
standpunkt, Dessutan har folk frå
partiet, og underbruk av partiet, byrja
å gjere seg gjeldande innanfor målrørsla,
Saman med ein del ideologiske
fossilar som denne rørsla har vare
n øydd å dragse på, står dei som dei
mest høgrøysta eksponentane for ei
nasjonal line, Samstundes kan vi her
øygne noko av den teorifiendskapens
dialektikk som etterkvart har vorte
eit t av dei fremste kjennomerka ved
partiet med tilhøyrande underbruk og
frontar, Forsømminga og fordømminga
av teoretisk arbeid, for i staden å
mobilisere særleg småborgarskapet for
sine mest umiddelbare"eigne krav"•
fører til at ein i staden landar på
det mest vrøvlete lågmål av eit
"teoretisk"nivå som tenkjast kan,
"Teorien" er i dette høvet ei samling
kuriøse fyndord om språk, førte i
pennen av Stalin , med høglydte proklamasjonar om at dette skal representere
det "vitskaple g e" og "marxistiske"
~dpunktet til språket.
Artikkelen går godt 1nn i det generelle opplegget med vern om den nasjonale s.jølvråderetten som ein prinsipiell parole under imperialismen, Det
er lite tvil om at interessa for å stø
målrørsla er motivert ut frå dette.
Og måten dei vil stø henne på, ligg
som sagt i
freistnaden på å fornye
nasjonalistiske straumdrag, noko som
eintydig ville føre rørsla i reaksjonær lei. Nasjonale argument er rett
nok ikkje noko nytt i den norske språkstriden, og cei har ikkje illlli vare
like reaksjonære, I den grad målrørsla
forstod seg som ein del av kampen for
det liberale borgarlege demokratiet,
og nasjonen var ramma for eit slikt
demokrati, kunne ein type nasjonal e
argument gå saman med eit universalistisk progrwa. - Den fremste representant~ f o r denne type universalisme innan
målrørsla var Arne Garborg, som med
Den n orske S ro - o Nas onalitetsbevægelse l 77 vart den fremste politiske teoretikaren i denne fasen av norsk
målreising. Typisk nok blir han ikkje
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FAMILIE OG HUSARBEIDE
UNDER KAPITALISMEN
F-iliein•tituøjonen har i relativt
liten grad be•kjeftiget marxister.
Analy•er av f-ilien og fami l iearbeidet• funlt•jen UDder kapitaliamen er
derfer lite utarbeidet. I denne artikk e lca pretenderer vi øåledeø heller ikke
å gi en omfattende og f'u.llt ut gjennomarbeidet utredning om f-ilieproblematikken. Vi •kal begrense oøø til å drø ft e
den proletariske familiens fox ·lle l d til
kapitalen ( - med den proletariøke familie m~neu her den produktive arbeider e
familie). Vi~e økal vi ta opp de
po.litiøke konsekvensene av en slik analyse.
Faailien •o ■ en soaial in ■ tituøjen
fraatrer i vår bevi ■ •thet •om en in ■ ti
tu•jon som atår uav hengi( av den •am funn■ ■ e ■ •ige produkøjon ■ proøee•, og d e r■ ø d
ø om en institusj on på tver• av kl aøø eekillenø. Demae ferdrøide b e viø ø the t
har •in opprinnelse i kapitaliø mønø opp•palting i produksjon•-/ ■ irkul aø j on• -/
kensuapøjenø-/ og reprodukejoae • færen.
Det kapitaliøti•ke eaafuna er bas ert
på vareprodukøjon eg grunnlaget fer
det er privateiendom, arbeidsdeling og
bytte. Pga. privateiendommen til produk•jon•midlenø produser•r de enkelt e
produsentene ad - skilt fra hverandre
pga. arbeidsdelingen. Produk•jonen er
umiddelbart privat, men i si s t e inøtane
•aafunnø ■ee••ig fordi den er b e øt e ■ t av
andre• behov. Dea øamfunne ■ essige karaktertrer røret fram gjennom vare bytte.
Derfor er det røret og fremst markedet
eller øirkulaøjonen so ■ ør uttrykk f o r
det pamfunnamepsige, Men på &Ulllle tid
øo ■ øirkulaøjon ■ sfærem ør uttrykk for
det øaafwm ■ meøsige, legger det grunnlag for en individuell bevi ss thet,
På markedet hvor a lle individ e r møt e s
som juridisk frie og like per so n e r
ror å fraaby •ine varer til kjøp o g
salg , legge s grunnlaget f o r on b o rge rlig ideologi o ■ frihet og likhe t , Me n
øirkulasj onsøfære n skjuler dø fakt i ske
ulikheter øom ligger i at noen e i e r
produk- sjon ø ■ idl e no m en ■ a ,-dre e r n ødt
til å selge sin arbeidskraft for å overleve .
Den kapitali s tiske produksj on er
ikke bare kjennetegnet av vareproduksjon , me n også av mervørdipr e duk •jon , og dette forut s ett e r to klasse rs
Lønnsarbeide re s om ikke eier annet e nn
sin arbeidskraft, og kapitaleierne so m
eier produks jon ~midløno , Me rve r d i en
opps tår ved at kapitalisten lar arb e ide ren arbeide flere ti ■ er enn det ao ■ skal
til forår e produs e re ham/henne . Dvs ,
at arbeidskraftens v e rdi er mindre enn
den verdi d en skaper i løpet av e n d a g ,
Ved at lønnsarbeideren utfører et merarb eid øom bidrar til å øke kapit a l e n ,
vil han/hun øtå i 9t direkte forhold ti l
kapitalen, og kapitalen forøke s s t a dig
gjennom produkøjonøproøeøsen. Men ford i
det kun er det merverdiprodus e rende a rbeid som øker kapitalen, er de t k un d e t
s om er produktivt i kapitalisti s k forstand.

PRODUKSJON - MEN IKKE I KAPITALISTISK
FORSTAND

2

Ka p ital i ømen har økilt produkøjonøproøeø•en fra konsumpsjonen, og varemarke!!!! e r lagt mellom. Dvs. at all konøumpøjon e r e t f orbruk av handeløvarer.
Fami l i e n øom enhet for konsumpsjon er
derme d tilknytt e t markedet, Den fordreide b evi ssth et øom sirkulasjonøøfæren
legger grunnlag for, vil ogøå prege
familien.
(Det samme er tilfelle med
andre soøialiseringsinøtitusjoner som
er me r dir ekte tilknyttet staten som utdanningøinstitu•jon o.l. men disse har
lik evel en annen karakter. Familien
framt r er føret og fremst øom privat i
motsetning til "offentlige" statlige
institusjoner .)

Men dette skillet skal vi komme tilbake til senere. For å forstå familiene
ulike funksjoner, må familiegbegrepet
løøeø opp i en rekke delbegreper øom
knytt er den t il grunnleggende proøeøser
i det kapitalistiske samfunn. Familien
må øees rent økonomisk i forhold til kap i talen som en enhet for reproduksjon/
konsumpsjon, og som en enhet mer/far/
barn me d spesifikke relasjoner dem
imell o m.
Arbeids kraf t en er en vare som selges
på marke d e t . Verdien av denne varen best e mme s som f or alle andre varer, av den
samf unnømesøig n ødvendige arbeidstid
som s k al til for å p r odusere og reprod us ere den , dvs. verdien av de livemi d l e r som e r n ødvendige for å holde
liv i a rbeide r en og hans familie.
Re p r oduks jonen av arbeidskraften er
p r imært til kny ttet familien, og i denne
r e prod uks jonen h ar husmoren hatt en se
s entral p lass, Husmorens arbeid er derfor n ødvendig sosialt arbeid. Husmoren
k j øp e r f or - bruksvarer på markedet som
h un b ear beider med hensyn på bruk. Result a tene av denne prosessen går ikke
v e ien om marke d et, arbeidet utføres med
h enb l i kk på direkte konsum. Men den
kap i ta listiske produks j onen er bestemt
g jennom produksjon av varer øom kan
bytte s på mark edet, En nødvendig betingels e f or kapitalistisk produksjon
er pr oduksjon med henblikk på bytte.
Familiearb e i det e r ikke basert p å
produksj on av byt t everdier, men av
b ruk s ve rdi er , o g d erf or er det ikke
sam f unnøm e øø ig i kap itali stisk forstand,
Fo rd i arb eidet i hjemmet ikke er underlagt k apit a l en d i rekte, kan det heller
i kk e s kap e me rve r di ,
Mot d e tte hevd er de n italienske
marxi sten Maria Rosa dalla Costa at alt
husm o rarbeid er produktivt fordi husmoren
n edl egger arb eid i varen arbeidskraft,
En slik forto lkni ng f å r absurde politisk e kon s e kve n ser1 Alle husmødre, o gså den
bo rgerl i g e f amilies husmor, må da tilhøre
a r b e iderk laese n 1 Den amerikanske trots k i st en w.seco mbe p olemiserer mot M.R.d, C,
og hevder at forutsetn i ngen for at arbeid
under kapital ismen skal være produktivt,
må være at de t produseres merverdi, og
b e ti ngels e ne for dette er at arbeidet
er underlagt en kapitalist. Ingen av
dis se k ri t e rie n e gjelder f or husmorarbeid e t , h enne s arbeid er ikke merverdiproduserend e, og d et er ikke tilknyttet en
k j øp e r av a rb eidskraft,
I li khet med M. R.d, C, hevder Se c ombe
a t husmorens arbeid er verdiskapende,
Men f ordi produksjonen i hjeR11Det
bare dreie r seg om produksjon av brukø~
ie r kan man ikke operere m e d ~ begre p et over h odet. Verdikategorien er
en sam f unnsmessig realitet når det blir
produs ert f or et marked, Husmorens arbeid e r ~Wl. begre n set ti l den materielle
r e pro duksjon av arbeidskraften, og
arb e idet e r hverken verdiproduserende
e lle r v e r di økende. Heller er det vel
ølik a t husmorarbeidet bidrar til å
senke d e t o tale reproduksjonøomkostningene, Hus~beidet utføres billigere
enn om""""åi=b'eidet skulle overtas av mer
mekani ser t e midler. Dette er nok en
av grunnene til at kapitalismen fortsatt
e r int ereøøert i hjemmeværende husmødre
til tross f o r at produksjonen også har
b e hov f o r hennes arbeidAkraft.
Fordi arb eidøproøessen er adskilt fra
tilegne ls e n av produktene må alle forbruke-

www.pdf-arkivet.no (2020)

var er kjø p es på markedet. Konsum av
nødven d ige livemidler er derfor et ledd
i reprodukøjonøprosesøen. Ved økt vareproduksjon får familien øom enhet for
k ons umpsjon en viktig funksjon. Tidlige re h jemmeproduserte varer kjøpes som
f e rdi gvarer, og hjemmet mekaniseres p.g,a .
flere t ekniske hjelpemidler. Familien
blir som paøøivt objekt for varemarkedets ek øpanøjon en viktig faktor i den
øamfunnømes øige produksjon, Dette faktum får særlig betydning for husmoren.
Tradis jonelt har hun vært innkjøpssjef
for fam il ien, me n v e d at hun øtår .!ll!!lfor selve p r od uksj o n s proøesøe n k an hun
bare bli e t paøø ivt "offer" f or kapit a lens akkumul as j on og reprodukø jonø proøe ss,
Den individ uel l e o g b orgerli ge bevi s sthet øom pga. fam iliens tilknytning til
øirkulaøjonssfærøn nød vendigvis økap eø
i h j emmet, blir ytt e rli ge re befestet
gjennom lønnene myøtifiøerning. Det
framtrer som o m manne n får b e taling for
øitt arbe i d, mens kvinnen ikke får det,
Bare mannens arbeid framtrer som samfunnsøkonomisk nødvendig, I virkeligheten
får i ngen lønn for det arbeid de utfører,
men mannen""'?år betaling for arbeidskraftens byt t e verdi s om beøtemmeø av reproduk•jonskoøtnadøne for h e le- familien.
Fordi husmoren (og maruia'n) ~ ser at
lønnen n e tto pp s kal dekke ogøå hennes
arbeid, h ar hun liten mulighet for å
gjennoms k u e øin ege n øamfunnømes ø ige
stil l i n g .
Vi h ar nå pekt på endel trekk ved
f amil i e ns forhold til konsumpøjon/rep ro dukø jon i rene økonomiske termer,
Men re produksjon av arbeidskraft er ikke
bare begren se t til
nødve ndi g e
l i vsbehov . I f amilien foregår en k ontin uerlig reproduksjon av mer ideologisk
og psyko lo gisk karakter. De k apitalistiske produkejonøforhold gjennomsyrer og
bestemmer mennesk e lige r e las joner også
innen f ami l ieinstitus jonen , og fam i lien
soøial iøø r e r individene til et klaøøeøamfunn . Pa triarkatet og de personlige avhengi gh ets f orhold som fort s att dominerer
i h jemme t , bidrar til å opprettho lde den
under trykkingen av proletariatet øom er
nødven dig i et kapitaliøti øk samfunn.
Me n f am iliens forhold til kapitalen
e n d r es s tadig, Kapitalismen som øystem
utvikle r seg og denne utviklingen får
konsekven s er for familieinstitu s jonen ,
I dag f o regår det en sentrali s ering
o g mo n opoli s ering av produksjons midlene
øom krever store kapitalinvesteringer,
Men dette f o rutsetter kontroll og regulering av markedet.
St a t e n får etterhvert en viktig oppgav;---;;;-planlegger
og ti l r e t telegg~r av kapitalen og som
f orvalt e r av "samfunnets felles interesse r" .
Stat og kapital blir mer integre rt , og denne økte korporativiseringen
fungere r tilslørende for den proletære
famil i e. Jo mer avprivatisert kapitalen f r amt rer, de s s svakere blir opplevelsen av k lassemotsetningene. Utbyttingsforho l de t framtrer ikke lenger på den
umiddelbare måten som tidligere1 Som
e t fo r h old mellom kapitalist/arbeider,
men ist edet virker det som om alle er
"off e r f o r utviklingen", og staten blir
en y t r e og fremmed mak t.
Ved a t d e t statli ge engas jement øker,
gripe r " d e t offe ntlige " mer i nn på område r so m tidligere har framstått som "private" , bl ,a. familien. Det offentlige
r eprese ntere r dermed en trusel mot familie l ivet s private fred, og mots e tningen
mel l o m priva t/offentlig skjerpes . Men
arbei derklass e n kan ikke skjule seg bak
det bo r ge rlige familieideal om det "trygge hjemme t" f ordi familien øom intim rivatsfære er i f e rd med å op pl øs es . Jfr,
barn utenf o r ekteskap, skil s mi sse , økte
p s ykiske og økonomiske problemer oøv.)
Den p ro letære familien blir i mindre grad
i stand til å reprodusQre arbe i dskraft e n .
Dette har medført økt offentli g utbygg ing av v e lferds inø titusjoner, og er det
trekk øom tyder på at sentrale funksjoner
i f amilien øom er samfunnsmessig viktige,
i st ørre grad avprivatiøeres, Solidarit ete n innen familien er ikke lenger øå
s t erk ( barn/ungdom søker sosial kon t akt

psykologien
i folkets?
tjeneste •
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utenfor hjemmet) og deler av familiens
sosialiseringsfllllksjon blir mer og mer
erkjent som et samfunnsmessig "ansvar",
(Jfr. familiemeldingen hvor det entydig
uttales at familiens uheldige situasjon
skyldes et mangle-nde samfunnsmessig
ansvar),
Men denne utviklingen er tosidig. Det
at deler av familie•s funksjoner blir
overlatt til samfunnet, b e t y r ~ at
sosialiseringen som fortsatt foregår i
hjemmet avprivatiseres. Det som gjenstår som familiens f'unksjon blir tvert
om ytterligere privatisert fordi motsetningen mellom privat og offentlig sfære
øker. Økt arbeidspress i produksjonen
skal i større grad avreageres i familien,
"man skal jobbe hardt for å leve livet
lett i fritida".
Motsetningen mellom privat/offentlig
sfære motvirker den muligheten for
klassebevissthet som produksjonsprosessen
legger ~ l a g e t for, Muligheten for
utviklingen av klassesolidariteten er
begrenset innen familien, og familiene
blir stadig mer isolert i forhold
til hverandre. Derfor vil familien i
hovedsak fungere konserverende og legitimerende for borgerlig ideologi.
Parolen "Forsvar familien" som AKP i
sin tid lanserte, men som ikke har vist
seg på lenge (hva nå det måtte korame av?}
er derfor totalt misvisende. I tillegg
til at parolen ikke sier noe om hvilke
strukturer og undertrykkende faktorer
som nødvendigvis vil prege en borgerlig
institusjon, problematiserer den overhodet ikke forholdet mellom privat og
offentlig sfære. Under kapitalismen
vil det nødvendigvis være
en motsetning mellom disse, og en revolusjonær
strategi må ha som siktemål å oppheve
denne. Man må derfor stille spørsmåls -

sommerleir

Kommunistisk Arbeiderforbund inviterer
til sommerleir som er planlagt på
Dvergsøya v./Kristiansand siste uke
av fellesferien.
Blant emnene som skal tas opp kan
nevnes Sosialimperialismen, Taktikk og
Strategi, Krisepolitikk, Klasseanalyse
og Faglig politikk.
Nærmere opplegg til forberedelser vil
bli utarbeidet.
Vi ønsker interesserte velkommen og
oppfordrer folk til å henvende seg til
KUL's og KA's kontakter så snart som
muli_.!!:.

tegn ved hele familien som institusjon.
På sa:nme tid vil en .institusjon som er
tilknyttet sirkulasjonen gi begrensede
muligheter for utvikling av revolusjonær bevissthet, og det må således stilles spørsmål om det ikke finnes samlivsformer som i større grad enn familien
i dag kan fungere bevissthetsdannende.
For å forandre familien må man først
og fremst forandre på kvinnens stilling
fordi det er hun som i hovedsak ivaretar familiens funksjoner. Kvinnens kenflikter i hjemmet opp.leves sem private,
og hennes problem vil derfor oppfattes
som et mello-nneskelig problem~hengig av klassemotsetningene. Dette
forhold har bl,a. kommet til uttrykk
gjennom kvinnekampen hvor kvinnene blir
betraktet som en enhetlig gruppe på
tvers av klasseskillene,
Kvinnene utgjør i kvantitet en stor
gruppe, og er bl.a. derfor et viktig
potensial i en politisk kamp, Men forutsetningen for hennes politiske deltagelse, krever at hun løsrives fra privatsfæren og de mystifikasjoner som oppstår
her, og deltar i produksjonen. Men det
at kvinnen deltar i produksjonen vil
ikke nødvendigvis bevisstgjøre henne.
Hennes fllllksjon vil fortsatt være knyttet til hjemmet, og den passive og individuelle bevissthet som utvikles der,
hemmer hennes mulighet for utvikling
av kollektiv bevissthet. Det blir derfor viktig - i tillegg til å stille
krav om "offentlig" overdragelse av
hennes tradisjenelle oppgaver innenfor
hjellllllet - å trekke henne inn i hele
proletariatets kamp. Proletariatets
kvinner fører prinsipielt samme kamp
som proletariatets menn, og forutsetningen for å få bevissthet om felles klasseinteresse, er at kvinnene ~ s e r e r
s?g p o l i t i s k ~ med mennene.

konta.kter:
Kommunistisk Arbeiderforbunda
Boks 2863, Kampen Oslo,
KUL/Oslo1 Filosofisk Institutt
Blindern, Oslo 3
KUL/Bergens Boks 29, 5000
Universitetet i Bergen
Trondheims K.E. Aagaard, Carl
Schjetnanev. 10 7031 Sjetnehaugan
Tromsøs s. Smelvær, Inst. for S,vit.
Filosofigruppa 8000 Tromsø
Åss J.A. Gjøvik Boks 116 1432 Ås/NLH
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NKS og sympatisører på psykologi har
som en del av deres allmenne "parolisme"
stilt parolen om at psykologien skal
tjene folket, ikke monopolene. De har
også marsjert under parolen l.Mai.
Denne parolen er en illusjonSlskapenda
paro1e. ·Den virker 8081 et fromt
ønake, sett irelieff av de problemer
psykologer som ønsker å fungere politisk progressivt må forholde seg til.
Psykologer som f.eks. arbeider i
helsevesenet, kan som psykologer ikke
fungere på annen måte enn på dette systemets preNisser. Dersom NKS'ere kan
vise til en praksis hvor dette er mulig,
bør det gjøres kjent for andre progressive.
Helse- og sosialsektorens objektive
funksjoner i et kapitalistisk samfunn
kan kort oppsummeres so81 kontroll, re~lering og reproduksjon av arbeidskraften på det kapitalistiske arbeidsmarked.
Dette skjer gjennom statens intervensjon.
Helse- og sosialarbeid er tjenester
som ikke er merverdiskapende, selv om
det i visse tilfeller direkte reproduserer arbeidsevnen til proletariatet.
Helse- og sosialarbeidernes klasse ■essige
posisjon er ikke proletariatets, og
helsearbeiderne utgjør selvsagt heller
ingen revolusjonær k1asse. Helse- og
sosialarbeiderne er uproduktive lønnsarbeidere hvis rekru~-teringsbakgrunn
er mellomlagene og borgerskap og de har
følgelig en sterk forankring i de normer
og verdier som preger disse grupper.
Dette gjør dem til egnede sosiale kontrollører overfor proletariat og filleproletariat. Psykologene er på lik 1
linje med andre helse- og
.sosialarbeidere utdannaet til å fungere som sosiale kontrollører,
Gjennom deres profesjonelle tilhørighet vil de uunngåelig måtte tjene kapitalen objektivt sett, selv 0111
deres "hu" står til proletariatet.
Deler av det reaksjonære bergerskap
eller kulturradikalere bekjemper da
også profesjonens arbeid på det ideologiske plan. Man kan kanskje påstå
at en psykolog tjener folket, dersom
han/hun "kurerer" nevroser eller psykosomatiske plager. Men samtidig
opprettholder hun/han de herskende
klassemessige og ideologiske forhold
i sitt daglige møte
med vanskeligstilte mennesker, Nettopp i det daglige
arbeid tilslører psykologen hele tiden
at sykdom og lidelse er samfunnsmessig
produsert og ikke individuelt skjebnebestemt. DermQd opprettholdes kontinuerlig myten om velferdsstaten, og motsigelsen mellom arbeid og kapital
tilsløres sammen med det faktum at an
høyt utviklet produksjonsmåte øker
destruksjonen av proletariatet. Vi
m å ~ glemme at dette er den oppgaven
psykologer utdannes til - de utdannes
ikke til revolusjonære kadre.
I tillegg til det som er nevnt ovenfor, ko111111er et forhold som gjør NKS's
parole
.enda mer il1usorisk. NKS
har overhodet ikke problematisert
psykologprofesjonen og dens kollegi-ale justis og profesjonelle etikk,
som kontrollerer psykologers virksomhet
og er et sterkt hinder for en mulig
utvikling av en overskridende politisk
praksis. Profesjonens etikk-kodeks har
den · funksjon å skulle tildekke de motsigelser profesjonen må fungere innenfor. Denne kodeks formidles som om den
er framkommet på grunnlag av rasjonelt
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eingong nemd i "to vegar". Her skjer
det merkelege at i staden f u å aktualisere dei progressive tendensane som
utan tvil har fWU1est i norsk målreising,
ut frå ei marxistisk referanserlllllllle,
og å gjere dei forståelege ut frå ei
slik raJDJJ1e, fell desse påståtte
"marxistane", desse fåra i ulveham,
ned i ei ideologisk og fraseologisk
mobilisering om nssJonale verdiar
noko som i siste instans berre kan
gjerast truverdig i den nasjonale !.!E,skapene. navn. Det er då også denne
tendensen "to vegar" objektivt uttrykkjer 1 "Innanafor nasjonalstatane k .1empar antagonistiske klassar, men dei
greier seg med eitt språk i denne kampen. Språket står i ei viss meining
over klassekampen ." (s.16.) Den stillinga som "to vegar" tek til sprflk-·
situasjonen, er då også djupast sett
motivert ut frå det tilhøvet at nynorsk
skal gjerast til det einaste riksmål
i landet fordi det e r ~ • medan bokmålet i alle megelege variantar er dansk.
Å tru at det nokom gong kan bli nok_o_ _
anna er eit uttrykk for "den idealistiske overtrua om at to går i hop til eitt~
får vi vite. s.18.)
Det kan ikkje ver~ tale om å gå inn
p å alle sider ved dette underlege skriftet. Vi skal i staden konsentrere oss
om eit par sentrale punkt.
Vi får høyre at "Dansken er •••• ei t
produkt av den sosiale praksisen i fortid og notid til den folkeætta(!} som
har blitt til nasjonen Danmark. Norskdansken atterspeglar den s æ r l e g e t ~
lempinga som det danske nasjonalspråk,t
har fått i Norag gjennom sitt overflateliv(!) her." s.2J.)
For det førstes Språket blir her
framstilt som eit produkt av den sosiale praksis (men er det ikkje også ein
føresetnad for ein slik praksis?)
Oppfatninga er klår. Først finst det
ein sosial praksis som s å etterkvart
produserer eit språk. Stalin seier
det så tydeleg som at "Språket ••• er
skapt nettopp med det mål for auga (sic)
åtene samfunnet som heilskap." (s.4 6.)
Kven har skapt språket med dette mål
for auga? Det kan ha vore ein flokk
språklause individ som likevel har vore
i stand til å tenkje, og som har tenkt
så godt at dei har kunna setje seg føre
å utvikle eit språk som skulle tene
dei i "kampen for produksjonen". Hen
dette ville nok ikkje vare å forstå
den rette eamanhengen. For det eigentlege subjektet er basis. Basis blir,
av St alin, bokstav;I;'gtalt forstått
etter mønster av ein intensjonalt
handlande persons "Overbygnaden vert
skapt av basis med det f øremålet(!)
åtene han aktivt, å hjelpe han med
å ta form og konsolidere se g ." ( s. 45.)
(Kvar finet det ein meir metafysisk
idealisme enn dette?) No er det rett
nok viktigare enn mest alt anna å ha
klårt for seg at språket ikkjå tilhøyrer overbygnaden. For apr ket er
skapt av "heile utviklinga av samfWU1s-

.. folkets <FoRTs.>
faglige valg og den formidles som et
abeelutt og ahietorisk prinsipp, Den
tildekker derved profesjonens plass i
samfunnets maktutøving.
Det er klart
at dersom profesjonens ideologiske
forståelseshorisont og dens vitenskapelige grunnlag ikke gjennomskues,
slik at psykologer som arbeider for å
tjene proletariatets politiske kamp kan
ferholde seg til profesjonens muligheter
og begrensninger, vil disse psykologers
politiske arbeid "for folket" ta form
av en papirtigers angrep og lett uskadliggjøreø og hindres og må utsettes til
etter arbeidstid. Den profesjonelle
kontroll og justis er sterk, ikke minst
blant psykologer,
Utgiftene til helse- og sosialarbeid
kan sies å være kostnader som er nødvendige for reproduksjon av kapitalforholdet,
og gjøres nødvendig av "sosiale onder".
Disse u~gifter vil alltid bli søkt holdt
på et minimumsnivå. Når omkostningene
innen denne sektor stiger, vil staten
rasjonalisere og omstrukturere helsevesenet slik at arbeidskraften reprodu-

soga og historia til basis gjennom
hundreåra." (s.45.) I moteetnad til
overbygnaden kjem språket på line med
produkejonsreiskapane,
Det er i
s å måte heilt typisk at
språk blir redusert til eit formalt
system, der alt de t som burde gjere
språket interessant i eit marxistisk
perspektiv, kjem fullstendig bort.
Med det tenkjer vi t.d. på språket
som ideologisk tilslørande, den måten
det tildekkjer realiteten på i staden
for å gjere han gjennomsiktig. Til
dette vil forf'attarane bak "to vegar"
svare at slike ting kje■ inn først
når språket blir fylt med
eit innhald
når det altså blir brukt av nokon for
å tilsløre realiteten. Mendette
nettopp å ikkje forstå ideologiproblemet. Det føreset nemleg at realiteten
først er rasjonelt - og språkuavhengig erkjent av dei som så bruker språket
til å føre andre bak lyset med, medan
det å gjere greie for fenomenet ideologi
er å gjere greie for korleis realiteten
kj em til syne
gjennom språket på ein
inadekvat (men sosialt signifikant}
måte. Det er i dette stykket ein skikkeleg marxistisk språkteori kWU1e tene
til å gjøre fenomenet ideologi forståeleg, - Det ville difor også vare tale
om ein teori om språket som ikkje vår
ein isolert språkteori, men som gjorde
språket forståeleg innanfor ein samfunnst eori av nettopp den type som Marx'
kritikk av den politiske økonomi er
det, Men AKP (m-1) er heilt avskorne
f rå å kunne stille ideologiproblemet
som eit m e i n ~ l l t problem så lenge
dei kanoniserer ein naiv og metafysisk
erkjenningsteori som ser erkjenning
som ei "attspegling" av ein transrasjonell realitet.
Ei ikkje-formalistisk oppfatning
av språk vil bli avvist som ei "ideal istisk villfaring".
Dette blir neml eg tolka som det "å gjere språket,
det materielle hjelpemidlet for tenkinga, og s ølve tankane til ein og
same tingen." s.22. Men kvifor skal
dette kallast "idealisme"? Ingen idealist har, ved sine fulle fem, nokon
gong vore så vrøvlete at han har
påstått noko slikt. Vi kjenner ingen
som har påstått det. I staden fortel
det ikkje så lite om den måten AKP (m-1 }
omgåst med uttrykk som "idealisme" osv,
på. Dei har mist sin siste rest av å
vare kognitive begrepsord og fungerer
berre som andre fy-ord, slik det må
bli når teoriløysa er opphøgd til teoretisk norm.
Når det meir spesielt gjeld dden
norske språksituasjonen, kvier ikkje
"to vegar" seg for å seie at bokmålet
(les1 norsk-dansken) er bore oppe av
" ikkjearbeidande, snyl tande menneske"
som "sel landet for tretti sølvpengar"
(s.26f.} Dette er i nteressant, særleg
i forhold til noko som er sagt tidlegare1
"Bokmålet har vore det språklege hjelpemidlet arbeidarklassen i Noreg har hatt
å berge seg med frå fyrste stund. Mest
alt av det arbeidarane har ytra skriftleg, har vore på dette målet. Thranerørsla brukte det, DNA brukte det den
gongen det var
ait proletært og
revolusjonært parti, NKP brukte det den
gongen det var kommunistisk, fagrørsla

IVAR AASEN OG GUSTAV INDREBØ HAR
FÅTT PLASS I AKP's KLASSIKERSAMLING
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seres og kontrolleres på det lavest
mulig effektive kostnadsnivå. Utdanning-

en av helsepersonell vil også måtte
rasjonaliseres i sterkere grad. Staten
prøver da å utforme den billigst mulige
modell for utdanningen av et helsepersonell som kan gi lydig og underdanig
arbeidskraft som samtidig arbeider
effektivt i praksis. Psykologer er
urimelig dyr arbeidskraft for staten,
og deres funksjener er uspesifikke og
kan overtas av andre personalkategorier
som er billigere.
Psykologiprofesjonens taktikk er da
å prøve å legitimere sin eksistens ved
å søke en enda sterkere tilknytning
til samfWU1ets maktapparat og derigjennom søke å bli enda mer uunnværlige for
staten og kapitalens maktutøvelse.
De langsomt endrede krav til helsearbeiderne• kvalifikasjoner (billigere
og mer
effektiv funksjonering mot
før mer ideologiserende omsorg og pleie},
foregår samtidig med en etadig sterkere
anvendelse av samfunnsvitenskapene for
å kunne overkomme kapite.Lens iboende
produksjonskriser og omseggripende ideologiske sikringsbestrebelser, I psykologien foregår det et"paradigmeskifte"
med stadig sterkere konsentrasjon om
sosial
læringsteori. NJ(S 1 s reaksjon
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har most berre brUKt bekmål og til sist1
AXP (m-1) bruker norsk-dansk i mesteparten av det dei gjev frå seg skriftleg."
(s,2J.) Har ikkje dette vore med og bore
.22.P.! bokmålet her i landet? Sjølvsagt.
Eller rettarea Det har ikkje berre vore
med og bore oppe, det har utan tvil vore
mod og prega det i ikkje liten grad.
For den som ikkje forfell til metafysiske
forklaringar om .noko "ur-norsk" e.l.
er det klårt nok at dette språket er
ein integrert del av""'vir"tradisjon,
vår historie og vår idmtitet.
--Artikkelen fortal at "i kampen for
det nye, sosialistiske Noreg •••• trengst
det kvasse våpen, og noko ringare våpen
for tanken enn nett det nor&,lce målet
kan vi ikkje greie oss med. Kvadet
tyder at språket er "våpen", "reiskap"
osv. blir verande heilt i det
.blå.
Det blir ikkje gjort det minste fersøk
på å forklare det. Men det er heilt
opplagt at dersom språket berre er
reiskap for tanken, finst det eit
utvendig forhold språk/ .tanke og språk/
realitet, - f.eks. språk/fakta. Ut frå
ei slik oppfatning av språk som eit
hjelpemiddel til å uttrykkje tankane
med, var det ein gong ein fransk politikar som sa at det storarta ved dot
franske språket var at her kom orda i
akkurat den rekkeføl~a dei vart tenkte.
Kanskje AKP (m-1) vil sjå det fortreffelege ved Det Yorske Målet i det tilhøvet
at her kjem ikkje orda berre i den rekkefølgja dei blir tenkte, men at setningane
attpåtil stemmer så utruleg godt med
dei fakta som skal 11 attspeglast 11 •
For
oss synest det iallfall som påstanden
"prisane stig" (for å neome eit sinnrikt
døme frå artikkelen} stemmer så fortreffeleg med det faktuma at prisane stig
at ingen orferdleggingsmåte kunne stemme
betre. Rett nok meiner vi at dette har
å gjere med at fakta som fakta er språkleg individuerte, - ogmed det er vi
attende ved språket som det medium vi
erkjenner realiteten innanfor, altså
ved den dimensjonen ved språket som
11 to vegar"
~r kjemisk fri for •
Først ut frå ein seriøs marxistisk
språkteori kunne det gjevast ein marxistisk analyee av den norske språkstriden. Dette er enno ikkje gjort, og kanskje
manglar det enno viktige føresetnader
for å gjere det. Men det er i alle fall
klårt at ein nasjonalistisk teori av
den type som "t.o vegar" lanserer,. ingenting har med ein slik analyse å gJøre.

på de endrede krav til helsearbeidernes
kvalifikasjoner og på endringer i
den
psykologiske vitenskap i USA og vesteuropeieke land er å preklamere sosial læringsteori som den eneste politisk progressive
psykologi. Dette skjer på grunnlag av
epredte teoretiske arbeid hos enkeltpersoner, ikke ut fra en grundig vitenskapelig debatt og praktisk arbeid over
tid, Denne proklamasjon og avvisning
av andre teorier fryser fast og lammer
diskusjonen omkring de problemer politiek progressive på universitetene står
overfor. Det er klart at uansett hvor
dyktig en sosial læringsteoretisk skolert
peykolog er i praksis, vil psykologen
fungere på helsevesenets premisser i
lys av profesjonens forståelseahorisont
og dermed ikke tjene proletariatets
politieke kamp, NKS-parolen tåkelegger
en rekke problemer og gir studentene
illusjoner om deres reelle politiske
eituaejon.

NKS' politiske legitimasjonsbehov
er et viktig hinder for utviklingen av
en seriøs fagkritikk på universitetet,
en fagkritikk som er unnværlig dereom
revolusjonære intellektuelle skal kunne
komme på offensiven på det borgerlige
universitet.

PROLETARER I ALLE LAND FOREN DERE
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Okk u pasjo n·en
Husleiestreiken befinner seg når dette
skrives i en avgjørende fase.Undersøke
lse om streiken fortsatt har oppsluttning v il avgjøre dens framtidige skjebne.Det er viktig at vi allerede nå
forsøker å oppsumere og analysere hva
som hittil har skjedd i streiken.
Dette er viktig bl.a. for at ikke
defaitismen og apatien skal bre seg
på studentbyen.En riktig oppsumering
er ogs å en forutsetning for at man
igjen skal kunne komme på offensiven.
Sæ~lig viktig blir det å oppsumere
okkupasjonen.Det var ved denne at
streiken eventuelt fikk sitt nådestøt,
da man her fikk en type motsetningsforhold til de ansatte som la grunnlaget for torpedering av streiken.
Det var også i forbinnelse med okkupasjonen at en fikk en splittelse blant
de husleiestreikene.
OKKUPASJONEN
KUL har tidligere gjennom løpesedler
og ved deltagelse i aksjonen,gitt sin
støtte til okkupasjonen på Sogn.Vi har
sagt at dette var det eneste svar de
streikende kunne gi hovedstyret da det
nektet å utlevere nøklene.Det fantes
ikke andre alternativer dersom man
ikke skulle gjøre som USV - gå inn for
å avblåse streiken med det samme . Da
sier man samtidi~ at husleiestreik er
umulig,vi sier at verken samskipnaden
eller vi har noen grunn til åta den
alvorlig.Vi mente altså at husleiestreiken har hatt muligheter for å bli
ført til seier.Vi har ment at når hove
dstyret bryter studenttingets vedtak
om "ingen represalier mot de streikende",trakasserer de streikende ved
å nekte å utlevere nøklene,så var det
riktig og nødvendig å sette hardt mot
hardt ,og på ingen måte forhåndsdømt
til å mislykkes.
HVORFOR MISLYKTES OKKUPASJONEN?
Det er i det minste tre åpenbare grunn
er til aksjonens fallitt.
For det første har streikekomiteen
drevet gjennom okkupasjonen uten på
forhånd å ha forklart og propagandert
for nødvendigheten av en slik aksj on.
Dermed var man ute av stand til å mobl,
isere tilstrekklig støtte da okkupasjo
nen var et faktum.Den eksterne propagandan ,spesielt forut for,men også
delvis under okkupasjonen,var forsømt.
For det andre har den politiske
agitasjonen og utviklingen av st reik en
vært totalt neglisjert.En var frastre
ikeledelse ns si de ikke i stand til å
ta opp de alv o rlige probleme som etter
hvert reiste seg i forbinnelse med
streiken ,så som forholdet til de
ansatte og forholdet til de studentene
som var mot okkupasjonen.I steden
flyktet man inn i sin egen problemfrie verden hvor tingene ble snudd
opp ned ("Enheten med de ansatte er
sterkere enn noen gang"),og hvor man
oppsumert e seier på seier (Kampvilja
er styrket "."Vi har lært utrolig meget")
For det tredje kommer det allerede
nevnte problem,forholdet til de ansatte og deres krav om sikre arbeidsplasser.Dette blir et problem fordi
1.Studentene sitter i arbeidsgiverposisjon i samskipnadens styre.

på Sogn

2 .Huslei estr eiken og okkupasjonen er
med nødvendighet med på å forværre
samskipnadens økonomi.
J.Når så aksjonen i tillegg fra streik
eledelsens side rettes primært mot
samskipnaden (spesielt fiksert på
personen Trond Værnes),og ikke mot
staten,"enheten med de ansatte"
proklameres men blir aldri utviklet,
parolen er et skall uten innhold,så er
grunnlaget lagt for en konflikt med
de ansatte,s o m til slutt kan torpedere
husleiestreiken.
STREIKEKOMITEENS ROLLE
Husleiestreiken har hele tiden værtr
ledet av AKP og kritikken mot streikekomiteen er derfor en kritikk av AKP,
men samtidig en selvkritikk da det fra
vår side ikke ble fremmet noen alternativ politikk.Stikkordsmessig kan
vår kritikk av streikekomiteen opp sumeres i :sekterisme,spontanisme og
aksjonisme.
Sekterismen kommer allerede til uttrykk i måten vedtaket om okkupasjonen
ble fattet på,spontanismen og aksjon- ·
ismen i måten den ble gjennomført på.
Vi er i kke formalister og reiser ikke
spørsmålet "hvem vedtok okkupasjonen?"
som et formellt argument mot ok kupasjonen.Men vi finner svaret på spørsmålet symptomatisk for hvordan husleiestreiken og okkupasjonen ble ledet.
Vi fi nner fo restillen av ledende AKP
koryfeer ved resepsjonen på aksjonens
fø rste dag avslørende for hva husleiestreiken var for AKP,nemlig ledd i
rød valgallianses valgkamp.Slik
virksomhet bidrar selvsagt ikke til
å trekke med uavhengige og medlemmer
av andre grupper (også individuelle
SVere) og er f ølgelig splittende.
Spesi ellt sviktet streikekomite en i å
komme med en p ol itikk overfor de ansat
te som kunne ha hindret at det ble den
type motsetningsforhold som det ble.
At streikekomiteen sviktet her var
spesiellt alvorlig fordi dette var den
avgjørende svikt som gjorde at okkupasj onen ble et nederlag.Streikekomiteen greide aldri annet ennå
proklamere parolen "Enhet studenter/
ansatte" - aldri gi den et innhold.
Den f orble en floskel.Vi har tidligere hevdet at et krav til staten om å
garantere arbei dsplassene i samskipnad
en,fulgt opp av en underskriftskampanje på Blindern,ville vært et riktig
første skritt.
Videre burde streiken blitt utvidet
politisk ,fra det begrensede perspektivet levestandardsenkning for studentene til et generellt angrep på
kapitalismens boligpolitikk og privat
grunneiendom.Bare ved en slik politisk
høyning av streikegrunnlag et,bare ved
å klarg j øre vår situasjon som en del
av en helhet,kan studentene komme ut
over sine egne rekker.Bare ved å
pr opagandere og agitere på et slikt
~runnlag kan en vente at parolen
'enhet studenter ansatte" kan bli mer
enn en floskel og få innhold.
Men muligheten for en slik utvikling
av streiken stanset ved den blinde
aksjonisme som vi kjenner alt for godt
fra AKPs opptreden i tidligere husleiestreiker.Uinteressant konsentrasjon
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om enkeltpersoner fikk erstatt en
politisk analyse.
SV's ROLLE
SVs politiske opptreden i hele streikesituasjonen gir umiddelbart inntrykk
av en rekke divergerende linjer og
enkelttiltak,kort sagt forvirring.
At det hersker forvirring innen SV
' er utvilsomt riktig,men alle disse
detaljene føyer seg likevel inn i et
enhetlig bilde.Det er her på sin plass
å minne om SVs opptreden ved streikekampene de siste årene.Vi mener ikke
med dette at en mellomlagskamp som
studentenes kan settes på sammen linje
som arbeiderklassens kamp (eller at
det dreier seg om streik i samme
forstand),det er SVs politikk i de to
typene situasjoner som er identisk.
Denne politikken gir seg uttrykk i
at det blir gitt en formell støtte,
samtidig som aksjonen saboteres,dels
ved at man nekter å gå med på tiltak
som er nødvendige for å føre den viaere
dels ved at man direkte undergraver
den innenfra.I dette tilfellet,streiken
på studentbyene,støttet USV streiken,
mens personer i samskipnadens hovedstyre,valgt til ST på USVs lister gikk
imot,uten at detble tatt organisatoriske forholdsregler,noe som forøvrig
vel er umulig i en slik organisasjon.
(Por oss er disse personene i seg selv
likegyldig,det er deres plass i SVs
politikk som helhet som er av interesse).
Når så de streikende blir stillt overfor samskipnadens provokasjon,bøyer
USV av og går inn for en kapitulasjonslinje,ved å gå inn for innbetalinger
umiddelbart.En slik linje på det
daværende tidspunkt ville bety at
.
samskipnaden trygt kunne gå ut fra at
de streikende ikke mente det alvorlig.
Under aksjonen går så SVere i spissen
for en underskriftskampanje mot
ak sjonen, og faller altså de andre
streikende i ryggen.Et viktig ledd i
denne politikken er også uttalelsen
fra tillitsmenn i Jern og met i Oslo
(Arbeiderbladet 2 9/8) hvor SVere som
også var aktive undergravere i heismontørstreiken nå er aktive for åmotarpeide okkupasjonen.
Den siste kuvending før møte 1/9 er
det foreløpig siste ledd i SVs oppotunisme i denne saken,en opportunisme
som vi kjenner igjen fra tidligere.
I dette tilfellet er det utvilsom blitt
styrket av kommunevalget og derved
blitt en del av den reaksjonære hets
mot d~ husleiestreikende.
SV og AKP drev begge valgkamp i
samme grad,unfallenhet og legalisme
hos den første tilsvares av aksjonisme
og spontanisme hos den andre.

KULs kveldsskole
KUL vil i høstsemesteret gjennomføre en
serie åpne møter,hovedsaklig om endel
aktuelle emner innen den politiske økonomi.
Møtene vil bli holdt annenhver torsdag
kl.19.OO i sem.rum 1,Sophus Bugges hus.
2.1O.Kritikk av stamokap-teorien
9,1O.Profittraten og oppdelingen av
kapitalistklassen.
2J .1OMarx ismens klassebegrep.
6.11.Keynesianismen og sosialdemokratiet .
2O,11.Den nye mellomlaga.

S treikene

0

ma før e s

p å t ve rs a v LO

Erfaring ene fra streikene og støttearbeidet i vårsemesteret
har git t o s s følgende erfaringer:
1 .De t ek s isterende fagforeningsapparat fungerer til å hemme
arbei derklassens kamp.Streikene må føres på tvers av det
tradi sjonelle fagforeningsapparat.
·
2.SVs "radikale" folk i LO fungerer bare til å t ilslø r e denne
funksj onen.I virkeligheten faller de de st re i kende i ryggen
ved å søke å holde arbeiderkampene innenf o r de lega r e rammer.
).AKP s øke r å pådytte streikene en spontanistisk karakter
v ed å nekte å støtte dem på arbeiderklassens d.v.s.den
r e vol us j onære kommunismens grunn .
4.AKP sø k er å holde støttearbeidet innenfo r le g alismens rammer
ved å frams t i lle kampene som et f o rsvar for de borgerligd e mokr at i ske rettighetene (streikeretten),og underslå den
revolusj onære kimen som alltid ligger i at arbeiderklassen
s e tt e r si ne krav g j ennom på tvers av den borgerlige stats
i n sti tusjoner og lover.
Da d e t i kke er noen grunn til å vente at streikebevegelsen
skal avta framover,og da vi nå står overf o r forsøk på åla
arbei derklassen løse den krisa som kapitalismen står overfor
ved å g å til innskrenkninger i reallønna,bringer vi her K. A.s
fagli ge manifest,som vi mener på en ri k tig måte viser hva vi
k a n l ære av streikene hittil,og hvordan vi skal legge opp
støtt earbeidet fra .;iover i overenstemmelse med en kommunistisk
politi kk.

t e sene",og kjempe r Kon se kve nt
mot a lle tendenser til opportunistisk lefling o g
k on spirasjon med LO - byr åkrat i et og mot alle illusjonspar oler om igjen å gjøre LO
ti l "kamporganisasjon" for
a rbeiderklassen.Våre paroler
f or den direkte økonomiske
kampen er:
AVSLØR OG BEKJEMP DE REFORMIST I SKE OG REVISJONISTISKE
FORRÆDERNE.
VELG EG NE STREI KEKOMITEER
FOR KAMP - SETT LO -A PPARAT=
ET TI L SIDE.
TVER S GJENNOM LOV TIL SEIER.

Fo r å føre fram denne kamplinj e n og forøvrig propag a ndere marxismen-leninismen
i s i n helhet,vil vi ta aktivt
d el i fagbevegelsen - med
b a si s i kommunistiske celler
som må og skal danne ryggr aden i KA ,og senere i det
ko mmunistiske partiet som
KAs FAGLIGE MANIFEST
det e r forbundets oppgave
Gjennom arbeidstvistlovgivning,
satte,og bare økende riktighet
å by gge.
sosialdemokratiets grep og
er fullt ut bekreftet av erfSpør
smålet om åta faglige
hove dav talens institusjonaliserte aringene fra de siste års
t
i
l
litsverv
må vurderes i
klass esamarbeid,er LO i dag
økonomi s ke kamper i Norge.
hv
e
rt
enkelt
tilfelle,spesiel t
forv a n dlet fra å være en kampUnder streikeoppsvinget i 1970ut fra kommuniste n es styrke
organisasjon for arbeidernes
71 ble "Strassbourger-tesene"s
og t illit i arbeidermassene.
eleme n tære interesser til å bli
prinsipper anvendt i alle de
Be ti n gelsen for åta slike
et r edskap for borgerskapets
streiker som vandt fram-i
v
erv må være at det letter
kont roll med arbeiderklassen.
NORGAS-streiken,Sauda-streiken
mul
igheten for å reise bevMed s in "fredsplikt",koplingsSporveis-streiken og teaterege
ls
e n mo t LO-byråkratiet
best e mmelse,voldgift og arbeids- arbeider-streiken.Fagforeningso
g
de
ts sabotasje av arbeider
rett begrenser arbeidstvistapparatet ble satt til side,
k
la
s
sens
kamp,og at disse
lovgi v ni ngen arbeidernes legale
og erstattet med egne , spessit i l litsverv reelt kan brukes
kampmuligheter,og gjør streikeelt valgte streikekomiteer.
t il å reise politisk og
rett en til en f o rmal-juridisk
Den borgerlige tvangslovgivøkonomisk
støtte til arbeidrett ut e n reellt innho l d.
nin~en o~ arbeidsretten ble
ere
som
er
i kamp.
Dette inngrepet i arbeidernes
enten avvæpnet eller satt ut
Det
te
vil
under
ingen omretti gheter fra den borgerl i ge
av funks j on gjennom de kjempste
ndigheter
innebære
at
stat ens side er supplert med en
ende arbeidernes åpent uttalte
ko
mmun
istene
vil
fravike
hoved avtale mellom LO og NAF
vilje til å trosse lov og dom .
lin jen med v alg av selvsom s øker å gi borgerskapet
Streikebevegelsen i 1974
ste n d ige streikekomiteer
kontr oll med arbeiderne gjennom bekreftet på ny det riktige
og
ti lsidesettelse av fagderes "egen" organisasjon .
og nødvendige i å sette fagap
p
a ratet i kampsituasjoner
Hove dav talen søker således å
f orening s apparatet og lovverket
me
n
tvert om ha til hensikt
binde arbeidernes tillitsmenn
til side - men denne gangen
ne
ttopp
å lette gjennomsom vakt bikjer for arbeidsmed mer negative fortegn.
f
ø
rin
g
en
av disse r e tningsfreden.
Nettopp manglen på en konseli
nje
n
e.Slik
vil KA styrke
Denne si tuasjonen er ikke ny.
kvent anvendelse av di s se
fag
bevegelsens
kampkraf:
Alle~ ede i 1929 ~unne den røde
~rin~ i ppene førte til nederlag
p
å
tvers
av
det
faglige
Fagli ge InternasJonale slå
1 heismontørstreiken og til
appar
a
tet,un
d
er
a rbeiderfast at det reformistiske
bare halv seier i tlf.montørma
ssenes
egen
kontroll.
fagfo reningsapparatet var blitt
streiken.
St r eik ebevegelsen i 1970en del av den borgerlige staten I det fø r ste tilfellet fikk
71 o g i 1974 kom på toppen
med d en spesielle funksjon å
fa g foreningsbyråkratiet ana
v to konjunkturbølger,
avverge arbeidernes økonomiske
ledn~ng . t i l å .mani~ulere gjennom
o
g v ar bl.a. et produkt
kamp. I "S trassbourger-tesene"
sin kap i tulasjonsli~ j e
sv
de t stramme arbeids ble d ette tatt til følge med
•
markedet
og de gunstige
retningsl i njene om å sette
I det andre t ilfellet f ikk
be
ti
n
gelser
for arbeiderfagfor eningsapparatet til side
LO-ledelsen adgang til å oppk
amp
som
dermed
eksisterte.
i ti l f elle kamp , om å velge
tre som reddende engel f or
De
n
siste
utviklingen
i
egne streikekomiteer uavhengig
b o r g erskapet da v edtaket om
den
k
a
pitalistiske
verdensav det faglige byråkratiet
ul o vlig streik h adde gitt
økonomien går i motsatt
for streikekampeo,og med at
tlf.montørene s t y rke til å
r et ni n g,mot depresjon og
de vil l e eller ulovlige streikvinne full seie r .
k
r ise .Selv om det ikke er
ene br øy ter seg fram som den
I s in fa g lige p o liti k k tar KA
ute
luk ket med et nytt,kortere
eneste effektive form for
det fulle hensyn til de velkonj
u n k turoppsving,og selv
kamp.
prøvde lærdommer som allerede
om
Norge
iKke umiddelbart
"Stras s b ourger-tesene"s fortble oppsumert i "Strassbourger
er rammet like sterkt som
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den kapitalistiske økonomiens
rammer i forsvar for arbeider
nes livsinteresser.
Forsøket på å senke lænningene vil ta form av
skjerpede framstøt fra
borgerskapets side for
statlig tvangsdiktat av
lønningene gjennom forslag
av Skånlandutvalgets type
eller andre "pakke-løsninger" .
Disse framstøt kan bare
slås tilbake med en aktiv
motstandsbevegelse fra
arbeiderklassens side.
KA vil gjøre alt som står
i dets makt for å forberede
massestreik mot disse tiltakene,og oppfordrer alle
klassebevisste arbeidere
til å delta i dette arbeidet.
Ikke minst
de forskjellige
høyre- og venstre-sosialdemokratiske sentra i
arbeiderbevegelsen vil

G't~J·1s·~r"E N~
Orga n for Kommunist~sk Universitetslag

Ansv. red.
Petter Nafstad
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andre land,tyder alle tegn
på at kapitalismen beveger
seg mat en dyptgående og
langvarig depresjon,som på
lengre sikt vil gjøre seg
yttligere merkbar,også i
Norge.
For å opprettholde profitraten vil kapitalistene i
denne situasjonen gå til
stadig hardere angrep på
arbeiderklassens lønns- og
arbeidsforhold,og betingelsene for kapitalens offensiv vil ligge bedre til
rette enn under en høykonjunktur.
De vil søke å senke lønningene,intensivere og rasjonalisere arbeidsprosessen,
og dette vil innebære stadig
omfattende innskrenkninger
og bedriftsnedleggelser.
Deres offensiv m/i møtes
med en aksjonsenhet i arbeider
klassen som baserer seg på
klassesolidaritet mellom
alle arbeidere,og som ikke
bøyer seg for,men sprenger

"--

agitere for å møte prisog skatteproblemer med
pakkeløsninger avtalt over
hodet på arbeiderne mellom
LO,NAF og staten.Arbeiderne
må snu ryggen til denne
klassesamarbeidslinjen,og
føre direkte økonomisk kamp
på tvers av den "realøkonomiske" rammen.
Det andre hovedframstøtet
som vil komme er kampanjer
for å øke utbttingen av
arbeiderne gjennom arbeidsintensivering og rasjonalisering.Dette må konsekvent
bekjempes av alle arbeidere.
Både borgerskapet selv og
dets forskjellige reformistiske representanter i
arbeiderbevegelsen vil
forsøke å stille arbeiderne
overfor valget mellom enten
lønnssenkning og/eller
rasjonalisering på den ene
siden,eller innskrenkninger
og nedleggelser på de-n andre ·
siden.
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Dette valget kan ikke aksepteres av arbeiderklassen borgerskapet får selv bære
byrdene av sin egen krise.
Streik,blokade og okkupasjon
er de våpen arbeiderklassen
må holde i beredskap mot
innskrenkninger og nedleggels
er.Under ingen omstendighet
kan permitteringer og innskrenkninger aksepteres på
annet enn et grunnlag:
FULL LØNNSKOMPENSASJON.
Under utviklingen av krisa
vil borgerskapet fortsette
sin splitt og hersk taktikk
overfor arbeiderklassen,
spesielt i forholdet mellom
de som står i produksjonen
og de som er arbeidsløse.
Denne taktikken må møtes med
opprettelse av fasre,organisatoriske forbinnelser
mellom de arbeidsløse og den
øvrige arbeiderklassen,og
med at hele arbeiderklassen
stille r seg aktivt bak
kravet om a r beid til full
lønn for alle arbeidsløse.
Alle forsøk på særbehandlig
av spessielt utsatte arbeider
grupper,som kvinnlige og
utenlanske arbeidere må
tilbakevises konsekvent.
ARBEIDERKLASSENS KRAV GJELDER
UAVKORTET FOR ALLE ARBEIDERE.
Etter hvert som krisen og
klassekampen tilspisses,
vil borgerskapet skjerpe
anvendelsen av sin tvangslovgivning,og det faglige
byråkratiet vil tre mer og
mer åpent fram som en forsvarer av kapitalens
interesser og som forræder
mot arbeiderklassen.
Parolene om,tvers gjennom
lov til seier og om å sette
LO-apparatet til side ,vil
dermed bare øke i betydning
og aktualitet.Borgerskapets
økende anvendelse av voldapparatet,i form av politi
og militære,må møtes med
organisering av arbeidernes
~get selvforsvar,og intensivert undergravning innen
militærvesenet.
Det særegne ved krisen er
bl.a. at ad vil kapitalismen
ikke engang kunne tilfredsstille arbeidernes mest
elementære behov.Det konsekvente forsvaret for arbeider
klassens interesser blir
dermed nødvendigvis til et
angrep på kapitalismen,

TVERS
&JENNOM
LOVEN
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og stiller den oppgav e til
de framskredne,klassebevisste
arbeiderne å organisere og
styr~e en revolusjonær
kampstab for arbeiderklassen
i form av det kommun~stiske
partiet.Dette er første
og absolutt nødvendige
forutsettning for en fram gangsrik kamp for arbeiderklassen,både med tanke på
den kortsiktige kampen og
den sosialistiske revolusjonen.
Arbeiderkassens oppgave
er ikke å bringe ytterligere
ofre for å redde borgerskapet ut av dets egne,
lovmessig gjentatte kriser,
men å styrte kapitalismen,
og gjennom opprettelse av
sitt eget proletariske
diktatur å bane veien for
det klasseløse samfunn.

l

Gjennom den foreslåtte revisjon
av parolegrunnlaget i den sentrale
streikestøttekomiteen for
hammerverkarbeiderne ved universitetet i Oslo,har på ny
forskjellen mellom en småborgerlig og en proletær linje i streik estøttearbeidet vist seg.
Opp mot komunistenes paroJer
som står på et klart proletært
klassegrunnlag,har AKP-gruppen
nok en gang lansert sine legalistiske og folkelige paroler .
Vi vil her begrunne , hvorfor ikke
KUL kan godta småborgerskapets
grunnlag for støttearbeidet •
Vi skal vise dette ved å gå inn
på tre av AKP-gruppens parole forslag,hvor uenigheten viser
seg klarest .
For det første parolen:"Forsvar
streikeretten , kamp mot politiske
oppsigelser".Opp mot dette setter
KUL parolen"Forsvar streike våpenet".Grunnen til at vi ikke
kan godta parolen om "Forsvar
streike retten etc . " er at den
lovlige retten til å streike
ikke er noe som er gitt arbeiderklassen,tvert i mot , den er
erobret i likhet med klassens
øvrige posisjoner og politiske
maktmidler . Det er derfor helt
kunstig å skille mellom streikeretten og våpenet,rettens
virkelige betydning avhenger
også av evnen til å bruke den.
Forsvaret av streikevåpenet
omfatter derfor også kampen
for streikeretten.Parolen om
streikevåpenet dekker derfor
også det legale aspekt.Nå dreier
Hammerverksaken seg fore.løpig i
stor grad om legale spørsmål,og
det er derfor akseptabelt i dag
å ha en parole om streikeretten ,
hvis man senere er villige om
nødvendig å føre inn perspektivet
om illegal kamp . Dette gjelder
imidlertid ikke legalistene i
AKP.Der overser man for det
første at alle streiker i den
senere tid har vært ikke - legalistiske i sin organisasjonsform
i det LOapparatet er blitt
satt til side.Desuten oppfatt e r
tydligvis AKP det l ovlige som
det normale,og at alle framst ø t
fra borgerskapets side skal

FRAM FOR EN
PROLETÆ R
L INJE I

STREIKESTØTTE
ARBEI DE T
møtes med kamp for å slå fast
at det man har foretatt seg er
lovlig.Vi mener at arbeider klassen må føre sin k amp legalt
eller illegalt alt etter forho l d ene,og om nødvendig sett e det
borgerlige lovverket til side .
Den legale kamp er et a v flere
midler som må forsvares .AKP
overser at det borgerlige
lovverket selv i siste ins tans
er rettet mot ar b eiderklasse n.
og bare et tjenlig middel
som del i en kamp hvor alle
virkemidler brukes .
Når det gjelder d e t o andre
paroleforslagene fr a AKP - gruppe n
s om skal beh andles h e r ,v il vi
ta dem oppun d e r et t,d a de henge r
nøye sammen . De lyder :" Fo r sv ar
de demokratiske re tt ighete r "og
"Enhet studenter/arbe i d ere i
kampen mot politiske op psigel s er".
Opp mot disse har KUL sa tt :
11
Fo rsvar arbeiderklass e ns
b o rgerlig-demokratis k e r ett i g heter"og "Enhet st u de n ter/
arbeidere under arbeiderklasse n s
ledelse","Klassesolidaritet
mo t politiske oppsigelser" .
Her dreier det seg om klasse karakteren ved forsvaret mot
de anti-demokratiske framstøt
s om bo rgerskapet kan bli t v unget
til å foreta.Borgerlig - demokr atiske rettigheter er som navnet
sier et produkt av borgerskapets
herredømme.Om arbeiderklassen
tilkjemper seg del i disse
rettigheter ,endrer ikke dett e
deres borgerlige klassekar a kte r.
Når di s se rettigheter angripes
kan det bare skyldes at bo rger
skapet under imperialismen
må oppheve de formelle r ettighetene de engang selv har
innført.Når da desuten det
borgerlige demokrati er d en
beste styreform for prole tari ate t
under kapitalismen , f å r f or s v a ret
av disse rettighetene e n h el t
klar klassekarakter ,de t bli r
knyttet til arbeide rk lass e ns
særlige klasseinteresser . At vi i
parolen sier "arbeiderklassen s
borgerlige rettigheter" , betyr
selvsagt ikke at man skal
forsvare bare noen , eller bar e
arbeiderklassens interesser .
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Borgerlige rettigheter er jo
nettopp formelle,hvis de finnes ,
gjelder de for alle.Men dette
allmenne og formelle preget er
samtidig deres borgerlige
k a rakter.Det er forskjell på en
k a mp for allmenne rettigheter
og en a llmenn kamp hevet over
k la ssene.Det kampen gjelder i
de tte tilfellet er allmenne
r e ttigheter , men klasseinteressene
er arb e iderklassens , og når
borgerskapet er demokratiets
fiende , må kampen for de borgerligd emok rat iske rettigheter føres
ved å slut t e opp om arbeiderk 1 ~ s sen. DP.t t e overser smAborgerne
i AKP og de har nP.ttopp latt
seg " lure" av det formP.llt
allme nne preget ved de borgerligde mokrat iske r ettighet e ne .
Av d et te f ø lge r logisk at en slik
kamp må føres 'under arbeiderklassens ledelse . En slik kamp
må s tøt te seg på en klasse interess e , og denne utgjøres i
dette t ilfelle bare av arbeiderklassen . Mellomlag som studentene
kan bar e forsvare sine demokratiske rettigheter ved å støtte
opp om og underordne seg arbeiderk l a ssen i denne kampen.
FRAM FOR EN PROLETÆR LINJE I
HØSTENS STREIKESTØTTEARBEID.

*
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FRAM FOR EN KOMM UNISTISK POLIT IKK
Kapitalismen er identi sk med systematis ert kaos .Ingent i n g skjer på
grunnlag av en p å f orhånd og i felles skap utarbeide t mål s e tti ng .Hver enkelt av s amfunnet s klas ser og
gru ppe r er h env i st til å si kre sine
in t er ess er på de andre s bek os tning,
og i ned gangs tider er den som ikke
hensynsl ø st graf ser t i l se g av
den tilgjenglj~ e r ik dom ,redningsløst fo rtap t .Helhe t en konstitu9res
gjennom en all es kP.mp mo t all e .
I det te systemet er orden en
tilfel di ghet e ller tvang ,harmoni
en unt aksti lstan d , og mennesklighet
en dumhet .Men slik har det ikke
alltid vær t .Anarkiet i det borgerlige s amfunn er et resu l tat av
kapital i smen s om et h is t ori sk h e lt
eneståend e pr oduk s jon s f orhold.
Den er opps tått og v i l gå til
grunne med bor ge rkl ass en og dens
private e i endom sre t t til pr oduk s j onsmid l ene. Pr oduk sjon smidlene s6m
forme r li v sgrunnla get ti l milli oner
arbeidende i n divi der, s tAr til
borge r skapets he l t " f r ie " dis p os isjon , og benytt e s de r et ter,t i l å
skaffe den samm e samfunn s klassen
mer mak t,me r e i endom ,uttrykt i
vareve r di er,p enger.Dett e kan b orgerskape t b are oppnå ved å benytte sin
eiendom , pr oduk sjon smidlene som
ka p ital,nemlig ved å henvise
prole t ar ia te t s pr oduktive masse til

lønnsslaveriets livslange tredemølle.
I et slikt system arbeider arbeideren
bare for å øke borgerskapets eiendom,
dens verdi , og arbeidet foregår
helt uavhengig av arbeidernes
egne behov og vilje.De konsumpsjonsmidler arbeiderklassen får i
"lønn" er bare et nødvendig onde
kapitalen så og si svetter ut i
sitt evi n delige kretsl øp f or å
øke sin egen verdi gjennom å øke
massenes arbeid.Behovstilfreds stillelsen er aldri annet enn en
bivirkning av pr of.it t jaget .
Kapitalismen er virkelig en verden
stilt på hodet.Under all e andre
samfunnsformer er arbeidet et middal
til A øke den allmenne rikdom (selv
om denne bare kommer et mindretall
til gode) .Under kapitalismen er
rikdomskildene (produksjonsmidlene
og jorda) et middel til å øke
arbeidetl Deri består utbyttinga
av arbe iderklassensat den er eiendomsløs og må selge sin arbeidskraft
til dem som eier,bare for å produsere
flere produksjonmidler til videre
å øke merarbeidet o.s .v. i det uendelige.Og heri ligger den grunnleggende
samfunnsmessige konflikt som
kaoset i det borgerlige samfunn
forøvrig må forstås på bakgrunn av.
For å avskaffe kauitalismen må man
avskaffe de private vareeiereseiendomsrett til pr oduks j onsmidlene .
"Et-ter de tte k an kommunistene
sammenfatte sin teori. i. nette ene
uttrykket:Av skaffe~se av _privat e iend ommen"(Det kommunistiske
manifest).
Å avskaf fe privateiendommen er
identi s k med, avskaffe de privateiende kl a sser.O g for å avskaffe
klassene må man ~ å til en gjennomgripende f orandrin ~ av selve
oroduk s ~onsrelasjonene ,Bare da er
det mulig å innføre sosialisme.
Sosialisme er ikke annet enn de
arbeidende massere frie og målrettede regulering av produksjonen
etter en felles plan.
Det er ene og alene den produktive
arbeiderklasse som har interesse
av en slik samfunnsorden.
Arbeiderklassen er uten særretter,
uten privilegier,uten monopol på
eiendom til pr oduksjonsmi dler av
noe slag - allerede under dagens
system lDen har alt å vinne og intet
å tape ved å opphev~ e iendomsl øsheten ved å gj øre nlle privatpersoner eiendomslø se.Desuten gjør
det moderne industriprol etariats
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stilling i den s ~or i ndust r ielle
produks,jonsprosess kollekt i v opptreden og felleseie til det e nkl e ste
og mest n aturli ge av verde n ,så
snart man har kvittet se g med
dagens foreldede eiendomsforho l d.
Men f orutsetningen er at utbyttende
klasser,og alle lag som snylter på
og utnytter situasjonen i dag,
forsvinner.og:de økonomiske klasser
trer ikke sammen og avskaffer seg
selv frivillig.Det er en h i storisk
lov.Bare arbeiderklassen har
klasseinteresse av, og initiativ
og disiplin til,å omkalfatre det
bestående,og omdanne hel ~ samfunnet
fra grunnen av.Arbeiderklassen må
altså konsekvent,og på alle områder
hevde sine klasseinteresser mot
alle andre klasser og lag.
Ved et gitt punkt er disse interessene nødt til å komme i krase
og fundamental konflikt med alle
som fortsatt ønsker l opprettholde
kapitaliemen,og da er det spørsmål ·
om kapitulasjon eller kompromissløshet:so si alismen vil vise se g å
være avhengig av arbeiderklassens
:evolusj?n,den må sikres og utdypes
1 en periode med proletariatets
diktatur,og dette diktaturet må
være basert på arbeiderklassens

egne maktor g aner, deres sær egne statsorgan:arbeide rrådene under ledelse
av et kommunistisk parti . Sosialismen
vil ikke være noe automatisk resultat av kapitalismens sammenbrudd.
Den er helt avhengig av at arbeiderklassen fører en ri Ytig politikk .
LE~I N OM STATEN
De n bo rgerlige statsmakt er eie ndomsbesitternes pol it iske maktorgan
til å verne om sine posisjoner .
Nettopp fordi klassene , gruppene
og de enkelte vareeierne er helt
is olert fra hverandre og har tildels
direkte motstridende interesser , er
det bestående avhengig av at det
skilles ut et særegent organ som
står over hele samfunnet og s om
liksom et samlende punkt utenfor
kan represente r e helhe tens (hele
kapitalens) int eresser.De enkelte
kapitalister er f . eks . ikke hver
for seg i stand til å holde ro og
orden i samfunnsmessig målest okk .
Uten en stat ville systemet hele
tiden true med å bryte sammen
p.g.a. sin egen planløshet , og
statens makt styrkes alltid med 3t
produksjonmåten s iboen de anarki
bryterut i åp ent kao s . Ytters u te
finner vi en åpent terroristisk og
fascistisk statsmakt .
Men selv den mest demokratiske stat
i verden kan aldri bli noe annet en~
et middel til å sikre utbyttingsforholdet . Den "helheten" og de
"felles inte r esser " den r epresenterer
er det borgerlige samfunns . Den er
privateiendommen s siste sk anse , og
den stabili t et den forsøke r å oppn å
kan ikke vær e annet enn en mes t
mulig fri ks jonsl ø s u tbyt t i ng .
Privateiendom t il produksjonsmidler
kan jo bare eksi s t ere s ammen med en
eiendomsl øs l ønnsar b eiderkl ass e.
Statens grunnlegg ende oppg ave -er
altså å stabilisere ut byt t i ngsforholdet. Al le skinn-stri de i parlament
~andre statsorganer må munne ut i
de tt e, der som disse organene s k al
, fungere s om et ledd i statsbygningen .
Øker samfunnets sentrifugale
kreft e r, t~er det med å gå opp i

Forts . fra ;.8.
Hitra-aks jonen .De t v ar i ng e n
grunn til a t komiteene skull e
ta stilling her.Det e r AKP og
ikke KUL som h e r påp resse r
hele strei kestøtte arbei det sitt
særstandpunkt, i full vis sh et om
konsekvens ene.
Vj vil også i denne f or binne l se
ta avstand fra AKPs f orsøk på
å å utnyt t e Hamrnerverarbe i dernes
standpunkt til Hi tra-aks j onen
til ford e l for sin ege n split telse slinje.I den sentrale komit een
hevdet AKP- r epresentanter hele
tiden at man ikke skulle skyve
HM.lllle rverk-arbeiderne foran seg
i de politiske stridi gheten e
i komit een.Nå ser vi hvor mye
•disse f orsikringene var verdt.
Striden gjelder selvsagt mer
enn bare Hitra-aksjonen.Den må
sees på bakgrunn av AKPs forsøk
på å danne permanente komiteer , en
slags s t reikestøtte-front .
Det var nødvendig først å forsøke
å ut e lukke alle andre fr.a det
pågående støttearbeidet for
siden å kunne omdanne komiteene
til AKP- underbruk i deres nye
front med seg selv.
Utelukki ngen er se l vsagt mis l ykke t.
De utme l det komi teer f ortsetter
og intensiverer arbeidet.Hele
politikken avslører AKPs argumenter om at det av effektivitetshensyn er nødvendig med permanent e
komite er.Det dreier seg om
komi t ee r hvor det perman ent e
vil være AKPs legal i stiske
fagfor eningspol i tikk på den en e
siden, og på den andre siden
støtte til alle fo lkl i ge (les :
småborge r lige) aksjoner,som bare
v il unde rl e gge arbe iderklassen
spesifikt småborgerl ige interess er.

----·--·-liming~n,styrkes automatisk statens
m~kt.Og om staten som sådan er det
siste vern om privateiendommen
•
I
u t gJør
voldsapparatAt. nAns VTTø~ste
punkt.Mot dette må arbei derklassen
sette inn sin makt i det avgjørende
øyeblikk,basere seg på væpnet
revolusjon.Dett e for å ungå nedslaktning og sikre en mest mulig
smertefri overgang.Det sier seg
selv at arbeiderklassen ikke k an
benytte seg av det bo rgerlige
statsapp aratet til å innføre sosial ismen.Eks istense av en borgerligbyråkrati sk stat s kyldes jo utelukkende at samfunnet er fundament alt oppsplittet.Skal denne tilstanden
oppheves må staten se lv oppheves .
Og ingen stat , intet byråkrati,har
noen gang gått i bresj en for å
avskaffe se g selv. Selv om statsansatte enkeltvis skulle slutte s eg
til arbeiderklass.ens sak , vil
borgerskapet alltid vite å framskaffe
nye og alternative statsorganer .
For å kunne ta fatt på arbeidet med
å omforme hele samfunne t ,må altså
arbeiderklassen først avskaffe og
knuse hele det b ~ l ige statsapparat. Den politiske makt må
erobres før en kan starte revolus joneringen av økonomien og alle andre
me~lom-mennesklige re lasjoner.
Den umiddelbare maktovtl rtakelse er
ikke på noen måte identi sk med
sosialismen.Selv om man fo rutsetter
at borgersk apet er 1·rat att all makt
og ikke lenger utgjør noen direkte
trussel, står arbeiderklassen overfor
oppgave~ fjerne alle elementer som
stå r ninar1:,i1u(; i veien fo r en fr i.
kolle k t iv o~ r a s jonA]l p r oduksjon .
Man vil måtte omforme store , u.produktive og til dels snyltende melJ.omlag , man må avskaffe småborgerskapet
som klasse - og man må motarbeide
den id eologiske inflydelse blant
arbe ide rne sel v som h indrer at
disse handler samfunnsmessig,d .v. s .
i i m6ts etning til sine klas seinteresser.Arbe iderkl assen må selv
gjennomføre denne prosessen og
oppdra seg selv.
Proletariatets diktatur er e t
klassediktatur som skal omforme
alle eksisterende produksjonsre l as joner.Målet med det er ikke å drive
individuell undertrykking,men å f å
flest mulig individer fra andre klasser ,g jennom innsikt,til å f orl ate
sine klassestandpunkt .Forut s etningen
for at dette skal lykkes er at arbe iderklassen sier åpent hva som er
formålet med dens statsmakt,hvilken
klassebasis den har .Kineserne

r(:""
_-,,.,~
,.,..
•,ø

~

legger stor vekt på det t e i dag , og
Lenin var all t i d krystallklar i sin
betoning av sammenhengen mellom
proletariatets diktat ur og arbei de rklassens stilling som den eneste
revolusjonære klasse:
"om vi virke l ig med bestemthet
visste at småborgerskapet komme r
til å støtte pro l etariatet i gjennomføringen av dets , pr oletariatets ,
revolusjon , så ville de t vær e
meningsløst å tale om " dikt atur" ,
for vi ville isåfall være garante r t
en så ove rveldende majoritet at vi
ville klare oss svært bra uten et
di kta tur" - sa Lenin i en revolusjon
som i mot stning til den som er
aktuell for oss , faktisk hadde en
rekke småborg erlig- demokratiske ,
anti-føy d ale krav å ~jennomføre .
Det er all grunn til å under streke
dette i dag ,når folk som kaller seg
sosialister anvender termen
"proletariatets diktatur" til å
karakterisere "folkets" diktatur
over en liten håndfull monopolkapitalister og nazister (og til
vern om priv at persontransport,
priv at jord og private skoger,om
man skal tro di v erse løpesedler fra
den uhørt "revolusjonære " "Rød
Val gallianse").
Arbeiderkla s~e ns maktorgan er rådene ,
bare gj ennom disse kan de realise r e
målet for proletariatets diktatur :
avskaffelse av alle klasser og alle
levninfer av klasser,seg selv
innb e f ~tt et . ~en heller ikke råds makten er noe som spr inge r spont ant
ut av det borgerl ige samfunn s oppløsning . Det må innf øres i bre d mål e stokk , og sikres ved hje l p av et parti,
som imidlertid framfor alt er en
livsnødvendighet for arbeiderkl a s sen
r evolusjonen.

m

LENIN OM PARTIET
De t kommunistiske par ti står i
bevisst motsetni ng t il h ele det
borgerlige"partive ld et" , og er s itt
navn verdig bare i den g t a d det le t ter disse s ov erg ang til arb eide r~åd.
.
Det å : benekt e de t kommun istiske
parti e ts nødvendi ghe t er samtidig
ensbe t ydende med å s e bo r t fra at
ini)før inga av s o sial ismen e r en van s k elig og kompl i~ert prosess . Slik bl ir
den i realiteten umulig .
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I dag trenger arbeiderklassen et eget
parti,først og fremst som et aktivt,
bevisst forsvar for sine egne ,objektive interesser,i motsetning til
borgerskapets og småborgers~apets
organisatoriske og ideologiske innflydelse i arbeidernes e5ne rekker.
Grovt sagt utgjør denne innflydelsen de
reformistiske,revisjonistiske og
sosialdemokratiske strømning ene
innen arbeiderbevegelsen,strømninger
som alltid har hatt en direkte negativ
innflydelse på arbeidernes selvstendige
kamp,noe som ikke minst er blitt bekre, ftet av de siste års streikekamper i
Norge . Ingen av disse strømni n~ene ta r
sikte på å forsvGrA arbei~erne kl asse interesser.Revisjonismen er i
virkeligheten bare reformis~e utstafert
med ,narxistiske ord og ve·ndinger,og
begge deler er i sitt vesen en type
småborgerlig sosialisme.
Denne er like gammel som kapitalis men
selv.Tidligere var det særlig bøndene s
og håndtverkernes kamp mot den allmenne
proletarisering som la grunnlaget for
en slik type utopisk sosialisme.I
dag finner vi det materielle grunnlaget
for den ,også i de 'Små kapitalisters
kamp mot monopolk'ap it alen,som alltid
vil true,ikke bare enkeltbedrifter,
men også hele bransjer og næringsgreiner med ruin.Og arbeiderne,som
alltid lever i usikkerhet og frykt
for arbeidsløshet,vil ha lett for å
identifisere seg med denne småborgerlige kampen for å bruke staten til
å bekjempe monopolenes makt.
De utopiske sosialistene tenker seg
at en slik kamp mot monopolene ved et
gitt tidspunkt vil føre til innføring
av "sosialisme".Småborgerskapet vil
imidlertid aldri komme lenger enn til
kamp mot staten,sålenge oppmerksomheten ikke rettes mot selve utbyttingsforholdet,nemlig den private eiendomsrett til produksjc~smidlene.Småborgerskapet og småkapitalistene er jo selv
privateiere,og ønsker ikke å bekjempe
seg selv.Staten blir "fienden",sammen
med 11 monopolistene".Men nå er denne
kampen i seg selv et av de klareste
uttrykk for det borgerlige samfunnets
allmenne oppsplitting,og i sin tur
virker den nettopp til å styreke dette
samfunn et og denne oppsplittingen.
Derfor resulterer denne kampen i en
allmenn styrkinr ov statsmakten,som
Glle "krav" rett es til.Den vil m.a.o.
alltid være dømt til å mislykkes,
til å befinne seg i sin egen fiendes
favntak,nemlig til å utspilles helt
og ho ldent på det borgerlige samfunns
grunn.innen det b orgerlige lovverks
rammer - samme hvor militant en slik

bev e gels e måtte geberde seg.
Småbo r gerskapet kan ikke handle annerledes,det må frykte og elske sin s tat.
Men for arbeiderk]assen har d enne innflydelsen høyst skadelige , og til tider
ka ta st r of a le virkninger,den vil eviggj øre privntei~ndomme~ • .
Den småborgerli g e sosialismen ha r a ltså
et organisk g~unnlag i produksjonen,
~An er et uungåelig fenome n i ethvert
ut viklet kapi t alistisk samfunn ,eller,
med Lenins formul ering :
" Rev i ~Jonismens uung g e l igh e t er
beting et av dens k la sse røtter i det
borgerlige samf unn . ~e visjonismen er
et i nternasjonnlt fenomen ••• P.va e r
grunnen til at den er uungåelig i det
kap ~t olistiske semfunn ?Hvorfo r bunner
den dypere enn kapitaljsmens nasjonale
e~enheter og utviklingst r inn ? Fordi
det i ethvert kapital ist isk sa~fun~ i
tillegg til pro le tar5atet , nlltid finnes
brede lag av småborge re, av småeie re.
Kap it alismen fødtes o§ fødes .st adig
av den lille bedrift . ' (Marxisme og
revi s j onis'Tle ) .
I ti ll egg til de Rmåb orgerli ~e,
finne r vi de sterke sosia ldemokratiske
og oppo rt unist isk e interessene som
u ttrykklig knytte r arbeidernes interesse
ti l økt produktiv itet,arbeid s innsats
o'! ut bytting , d .v. s . til storborgerskBpets int eresser . Jo me r stabilt
systemet fung erer ,jo ~er vil det
dryppe på arbeiderne,sier man!noe
som selvsagt har lett for å vinne
gehør blant storemm as ser fo r hvem
det da g li ge utkomme stadig er et
problem,og som ikke tenker på at de
selvsamme sosialdemokrater i krisetider ofte fungerer_s om borgerskapets
mest effektive og til dels åpent
terroristiske middel i kampen.mot
arbeiderklas s.en (jfr • . f.eks.tilstanden
i dagens Vest-Ty skland).
Å neglisjere den innflydelse slike tanke
strømninger har i arbeiderklassen,
er a ltså A se bort fra helt ~lndfaS t e

sosiale r ea l jte ter.Mot cette trenger
arbe iderklassen et organisert forsvar,
et "motsenter",en tilføring av politisk
bevissthet "utenfra",d.v.s.fra et
sted som tar sitt utgangspunkt i mer
enn den umiddelbare situasjon i
roduksjonen,Den trenger et parti
som i alle situasjoner og på alle
åter hevder dens objektive interesser
avhen i
av de s ontane følelser o
strømnin er som til enhver tid
ør se
eldene
a ssen selvl Dette gelder
i dag spes ellt for den faglige politikkens streikenes og arbeidskampenes
edkomm;nde, og på lengere sikt i
amp en mot borgerskapets politiske
institus joner,mot dets statsmakt.
n a bs o lutt forutsetning for at partiet
sk ql kunne makte dette,er at det
tar utgangspunkt i den marxistiske teori
et er nettopp denne teorien - innsikten
i a rbeidernes objektive situasjon som ikke utvikles direkte av arbeideres "praksis" og spontane opprør,selv
ikke i harde streikekamper .Det er
fremfor alt denne teorien som må
ilføres utenfra,fra en teoretisk
in s tans.Kjernen i Lenins teori er at
artiet som organisasjon skal knytte
enne teorien sammen med arbeidernes
raksis :
"Vi sa at det ikke kunne være noen
sosialdemokratisk (les:kommunistisk)
evissthet hos arbeiderne.Den kunne
are tilføres utenfra.Alle lands
istorie vitner om at arbeiderklassen
ed sine egne krefter bare er i stand
il å utvikle en tradeunionistisk
evissthat d.v.s.overbevisning om
ødvendigh~ten av å slutt-e seg sammen
fagforeninger,føre kamp mot arbeidsjøperne tvinge regjeringen til å
tstede de og de lover •••• o.s.v.
Sosialismens lære er derimot vokst ut
v de filosofiske, historiske og ,
konomiske teorier som er blitt utrbeidet av de dannede representanter
or de besittende klasser,inteligensen
•• På nøyaktig samme måte er sosial-

I
KJØPMANNEN :Etter mat·en skal vi
besiktige mitt våpenlager.Nå
skal jeg synge yndlingssangen
min for deg.
SANG OM VAREN
Nede ved elven v okser det ris.
I de øvre provinser trenger folkene denne.
Lar vi risen ligge en tid på lager
Blir den dyrere for dem.
De som trekke r risprammene får da enda mindre r1s.
Da blr. risen billigere for meg .
Hva . er egentlig ris?
Vet jeg hva ris er?
Vet jeg hvem som er så vis?
Jeg vet ikke hva ris er.
Jeg kjenner bare dens pris.
Vinteren kommer folkene trenger klær.
Da må man kjøpe bomull.
Og ikke gi bomullen fra seg.
Når kulden kommer stiger pri s en på klærne.
Bomullsspineriene betal e r f or høy lønn.
Det fins overho de for mye bomull.
Hva er egentlig bomull?
Vet jeg hva b omull er?
Vet jeg hvem som er så vis?
Jeg vet ikke hva bomull er.
Jeg kjenner bare dens pris.
Mennesket eter f or mye.
Derfor blir mennesket dyrt.
For å sk affe ma ten trenger man mennesker .
Kokkene gjør maten billigere,men
De som spiser den gjør den dyrere.
Det fins overhode for få mennesker.
Hva er egentlig et menneske?
Vet jeg hva et menneske er?
Vet jeg hvem som er så vis?
Jeg -vet ikke hva et menneske er.
Jeg kjenner bare dets pris.
(B.Brecht,Fra Forholdsreglen)
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demokrat iete lære ogsA i russland
oppstått helt uavhengig aY a~beiderbevegelsens spontane utvikling,som
et naturlig og uungåelig resultat
av tenkningens utvi kling hos den
revolusjonær-sosialistiske inteligens."
Og videre:
"Enhver svekkelse av det"bevisste
elementes" av sosialdemokratiets rolle
betyr en styrkelse av den borgerlige
ideologis innflytelse på arbeiderne helt uavhengig om den som svekker
denne rollen ønsker det eller ikke".

et ' f rittende ~vt ale - -i:ig -rB~elverk ,
s om orpliktel"l"beeg e p#ir'ter' ,LO
& N 1• , til å sø r ge for r -o i arbeidslivet ,
som l oltså kny tt er " arbeidernes org anisasjoner" til det bc rgerlige samfunns
stabilitet . Cjenr o~ ~ovedovtalen og
arteid s tvistl ovc ivn~ngen er fagforen inr,ens c r~aner og til lit smenn rettslig
forpliktet til å sørge for " arbeidsfred " (d . v . s . ingen økonomiske st reik e r)
1 t~r:ffperiodene , til r ~ringe alvo rlige
konf likt er inn f or arheidsretten , til
å hindre opprette l se av andre arbeide rorganer enn de inst itusjonali se rte
os v . Alle kamper fo r arbeiderklassens
s~rinteresser - også de mest elementær e må derfor i r eglen f or€gå på tvers av
det borgerlige l ovv erket, og gj ennom
sin rent økonomiske kamp vil arbeiderklassen s t adig oftere måtte velge
mellom ~apitulasjon eller politisk
klassesonfrontasjon med det borgerlige
statsapparatet .Denne konfrontasjonen
må oftest foregå på forbundsplan
men også på klubbnivå,i front mot de
revisjonistiske og reformistiske
tillitsmenn (ikke minst fra SV)
som ikke har noe ønske om å oppgi sine
posisjoner som statsapparatets fingerspi sser i fagbevegelsen.Dette var
problemstillingen f.eks . i heismontørstreiken,og klarhet på dette punktet
vil bli desto viktigere jo hardere
den norske kapitalismen rammes av
verdenskapitalismens krise.
Fagforeningenes integrasjon i statsapparatet gjør at de ulovlige ,"ville"
streikene må danne mønster for arbeidskampene i tida framover .Dett e er en
erfaring streikende arbeidere i
Europa har gjort de siste ti-år:
at enhver reell økonomisk konfrontasjon
med kapitalen tving er dem til A sette
de eksisterende fa gfo reningene til side,
og opprette egne streikekomiteer .
Ikke minst Kiruna- st reiken i Sverige ,
og bølgen av ulovli ge streiker i
Norge r 197n , bidro til å skape for ståelse for dette i store deler av
arb eiderklassen , og blant progressive
utenfor klassen. Og e rf aringene ble
bekreftet i streikebe vegels en høsten
1974.
Kommunisten ," s linje har altså vært :
aktiv politisk propaganda og agitasjon
for nønvendi gheter. av å sette fa~foraningene til side og ~jP.mpe gJennom
arbeidernP.s jn~er~~ser på tvers av
det bor gerlig e lovverk , mot st nts~!'!'"- ~ 'l +; e+;. r~ Pt k" '"'l"'lunl st.isk parti
tidligere v::ir en nødvendig støtte i
arbeiderkla ssens økonomiske kanpe r,
er d et te s~rlir ~:a rt i dag , når den
økonomjske ~a'"'lpen~ ve llykkethet er
h elt avhengi3 ::iv politisk vilje og
klassesoli da rit et .
Xot rlenna lin je n stA r det småborgerli ge
venstre s forsøk r~ A"erobre " LO elle r
gjø r e " fogfo reni~gene til ka'"'lp orcanisqsjone~" . Et ~Jikt forsøk er like
nederl a~s dømt som småborr, ersk ape ts
generelle bestrebelser~~ ~ bevr r a -mA
or 11':l.vhenri i:e enheter i prod11skjonen .
Å rive fa 0 forer.incene løs fra d en
botce r, ir,e statsmaktP.n , vil jo si det
saM'"'le som å rei se kamp mo t staten , ::iltså
en pol it~sk ka'"'lp , cn kamp fra hele
arbei derklassens side mut hele det
bestå ende . Det forutsetter en revolusjonær arbei ie ~~l a~ s e og en revolusjonær
situa:jon , oE ria e r facforeningenes
stilling av helt underordnet betydning.
Samtidig er det bare arb eiderklassens
k amp for sosialisiiieii' s om kan bekjempe
det borgerlige st a t sapparatet.Hva ellees,.
Kamp for "uavheng ig e " fagforenin g er
er en helt forfeil et og overflødig kamp
for sosialismen. ~en det er heller

t

Dette innebærer selvsagt ikke at ikke
arbeiderne selv kan være med på å
utvikle marxismen og den revolusjonære
teori,men når de gjør det gjør de det
11
ikk e 1' sin
' egenskap av ' arbeidere
de gjør det i sin egenskap av sosiaiismens teoretikere ••• de deltar med
andre ord når og forsåvidt det lykkes
dem å beherske sin tids viten og
før e denne viten framover."
I denne sammenheng,når det er t ale
om revolusjonær eller ikke - revolusjonær
politikk,d . v . s . politikkens klasse forankring , kan det ikke på noen måte
være aktuelt med teoretiske kompro misser , glidende overganger or, ut viskede skillelinje r :
"Når det ikke kan være tale om en
selvstendig ideologi s om arbeid ermassene selv utarbeider under se lv e
forløpet av sin bevegelse , så står
spørsmålet bare s lik: borgerlig eller
sosialistisk ideologi.Her finnes
ingen mell omting ••• Derfor består vår
hovedoppgave ••• i kamp mot spontaniteten ,
den består i å dra arbeiderbevegelsen
bort fra denne tradeunionismens
spontane trang til å komme inn under
borge rskapets vinger."
(Alle sitat er fr a Lenin: "Hva må
gjøres ? ",Ny Da P,) .
Ut fra dette s ier det seg selv at
arbeidet på universitetene blir av
største betydning,ikke fordi studentene
i og for seg er en spesielt viktig
gruppe , men fordi den marxistiske te ori
stadig er henvist til slike institus ' joner om den skal kunne utarbeines
og utvikles
OPPRETTELSEN AV KOMMUNISTISK
UNIVERSITETSLAG
Da en gruppe studenter og lærere
våren 1973 startet organisert kommunist isk virksomhet ved un iversitete t i
Oslo , markert g jenn om opprettelsen
av KUL,var det helt nødvendig å
legge stor vekt på studiearbeid,
skolering og allmenn propagandering
av den marxismen-leninismens ABC som
er antyd et ovenfor.Det var nødvendig
å avgrense seg skarpt fra hele det
småborgerlige venstre i de helt fundamentale spørsmålene - ikke fordi det
å fastslå marxistiske sannheter på
noen måte er tilstrekli g for å kunne
drive politisk virksomhet,men fordi
man uten dem ikke har den ringeste
mulighet til å komme videre.Og denne
avgrensningen førte straks til klart
avvikende politiske linjer på alle
avgjørende områder.Det sentrale
spørsmål var utvilsomt vår vurdering
av fagfor eningene : deres aktuelle
status og funksjon i arbeiderbevegelsen.
Analysen av fagforeningene,og erfaringene fra de sist S års "vjlle streiker"
hadde også på sin side vært en viktig
kilde til den nte interessen for
marxistisk teori ved universitetet.
KUL's SYN PÅ FAGFORENINGENE
I dag har monopolkapitalismen utviklet
seg så langt at staten griper mye mer
omfattende og d irekte regulerende inn
i hele samfunnslivet enn noen gang
tidl ig ere . Så og si alle tidligere
uavhengige grupper og isolerte skikt
er ny trukket inn i statens helhetli ge
re gulering av samfunnslivet . Vi har
nådd et korporativt stadium .
For fagforeningenes vedkommende
betyr dette at LO er blitt fullstendig
integrert som en del av statsapparatet.
;,Jens fagfo::"eni.:-.genes virkso:---,J-,et tidlige r e i :: t( n 'J tst r c::;1ir.r; vor omfattet av
det borge rlir, e l ovverk , blir d~res
3 ktivitet i d;g kontrollert gJenl'lQB__

Og så ...

Sli gjor jeg så når j
vasker mitt
tidlig en IØ

j
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ikke~~t revi~jo~istene _og syndikalistene i AR'P •nsk!r\~e vil ha arbeide rklassen til å bevege seg bakover i
hist or ien , ikke framover .De tror det er
mulig å gj envinne fagforenin g enes
uavhen::) r.;het ·1te n ~ J-r:use staten
(hvi l '.rnt ,,: 1.1ec}ør0 "11::ivher.13iche ten
til en anakrcnisme) .De tror desuten at
fagforeningenes (liksom småborgerskape ts og småkapi talens ) "frie"
stilling lar se~ ~jenopprette uten
at statens makt styrkes tilsvarende
for å holde systemet sammen .
D.V.S.:i v~rkeligheten er det de
tilstreber ikke noe reell uavhengighet i det hele tatt (for det er
umulig).Det eneste de vil oppnå er A
styrke den skinnkamp som finner sted
innen de legale fa gforeninger , og som
er nettopF det borgerskapet trenger
for å være sikret god mottagelse
for sine videre korporativiserings framstøt av typen Skånlar.dutvalget .
Og det er ikke den minst vektige grunn
til at de småborgerlige organisasjoner
aldri kan bli noen virkelig alliert i
kampen mot s like framstøt .
Den småb orgerli r,e linj en j fag foreningspolitikken er ikke n oe annet
enn klas sisk reformisme,forestillingen
om at økt akt ivit et på a ll e plan
gradvis skal føre ov er i"s os i ct lisme",
nerr.lig den idylli ske k l 3.sse forbrøring
som samler "folket" og a lle mulige
slags " grupper"bak en stat som sikrer
al le s "uavheng i ghet" og isolasjon fra
al le andre , m. a . o . en parodisk forlenging og eviggjøring av den småborgerlige privateiendom . Den som
tviler på at det er det someer målet
for småborge rvenstres v~rksomhet , kan
f.eks . ta en titt på AKP ' s "Fag li ge
manifest",der sos ial ismen betegnes som
et system som skal sikre "fagforeningenes uavhengighet" av stat s makten under pro l e t ariatets diktatur !
Nei , slike reaksjonære drømerier er
like liv sfarlige for f ag bevegelsen
som for progressive ,noe som viser
seg kanskje aller klarest i dagens
virvar av ".fronter " til "s osia lismens"
fremme
FRONTPOLITIKK
Den som he vder at hovedmotsigelsen i
samfunnet gå r mellom monopolkapitalen
og alle de deler av "folket" som på
en eller annen måte er imot dens
umennesklige følger ,v il uvegerlig
komme til å tro at alle "opprørske"
grupper vil komme til å følge opp i
arb eide t for sosialismen - helt spontant
og uten videre.Men å hevde noe slikt
er selvsagt i strid med arbeiderklassens interesser <som krever
klarhet,ikke tilsløring av klassemotsetningene),med marxismen-leninismen og med mao tse-Tungs teorier:
"I det kapitalistiske samfunn
utgjør f.eks. de to motsatte kreftene,
proletariatet og borgerskapet,hov edmotsiizelsen".
Uforbeholden støtte til bøndenes,
"ungdommens" ,"kvinnenes","studentenes"
osv . kamp for sipe"retter" er ikke noe
annet enn støtte til kapitalismens
generelle kaos.Under kapi talismen lever
al le isolert,og ser ingen annen
løsning på sine problemer ennå få
innfridd sin "rett".Midlet til å oppnå
det er den borgerlige stat .Og i denne
sammenheng inngår arbeiderklassen bare
som den største og "mest konsekvent
rev olusjonære gruppen ".Framtidssamfunnet
er for kravmakerne identisk med små bo rgerskapets evige utopi ,et samfunn
der ikke bare småhandlere , småkapitalister og småbønder endelig kan opp erere
uavhene i g av monopo lkapital is mens
ov erRrep,men der også f . eks .k jønns og aldersskillene lukker hele be f olkningen inn i hvert sitt vanntette
skott , der altså småborgerskapets
snevre klasseinteresser så og si
tren~er inn i biologienJFagforeninger
og kvinner - frihet fra tvang,kamp ~ot
f ormynderstaten og monopolene !
Det er småborgerskapets credo ,l ike fra
Anders Lange til Berge Furre og
Sigurd Aller': .
Om det er noe en slik strategi ikke

-------'------------------------

www.pdf-arkivet.no (2020)

munner ut i, sA Pr det s osiali smen.
Når sosialismen er det eneste som kan
løse " folks " individuelle problemer,er
det fo r di den vil avskaffe all e særr etti~heter og t ve rt om forene hele
befol njnger. til arb ei dende indi v ider.
Sos :qlismen er ikke i nn fr ie l sen av no en
s or. :,e lst "re t t " , Den gj ør J øs ni ng en av
Pn>~ J tprobl emer t il et felle s anl igger.d e - gjennom avs k affel s en av all e
"rettigheter". Kvinnes ak vil i kke vær e
anliggende , s ko l epo litikk ikke "ungdommens~'.
Sosialismen er en samfunnsmes si g
f or en inr, , 1kke oppspl ittin G ■ Al t annet
er imot arbeid erklas s ens i nt er ess er.
"Folkets " al lmenne frihet ( kommunismen)
forutset t er at personer utenfor arbeiderklass en på individuell basis,og
ut fra fo rnuftsmessige overbevisningsgrunner s lutter seg til den.Og det
innebærer omtrent det motsatte av det
småbo r ge rv enstre prøver å innbille folkgjennom s i n støtt e til enhver kamp for
"egne kr av".
Kamp en f or å oppnå et samfunn
bestå end e av isolerte laug og kaster
er se l vfølgelig en umulig bestrebelse.
Dens umiddelbare resultat kan bare
være å påskynde den korporativiseringsprose ssen som i dag styrkes av,og er
det uungå.elige resultat av økt aktivit e t og initiativ på alle plan,på. det
~15
borgerlige samfunns og privateienmatvarer.De utopiske so s ialistene
avhengige av å.geren,bankene eller
dommens grunn.Og om man skulle tenke
arbei der i gjen fo r det mo t satte .
staten,skyldes det alltid at de
~ at den skulle lykkes,kunne r"e'sui'allerede har mistet sitt næringstatet ikke bli noe annet enn en ny
NASJONALISME,RASI SME,
grunnlag og har gjort seg avhengige av
(ell er USSR) type statskapitalisme,
KRIGSHISSERI M.M.
utlånsinstitusjonene som gjennom
d . v. s. den vil måtte medføre slik
Når kapitalismen som i d ag er i nne i
renter og avdrag øker den samme avstyrking av statsmakten at den satte
en nedgangstid,øker kr isene,krigene
hengigheten i en ond sirkel.Under
alle borgerlige frineter ut av spill,
og den allmenne agresiviteten.Ett
kapitalismen finnes det ingen utvei
alts å. en slags fascistisk stat.Det
ledd i dette bilde t er de enkelte
for små.bonden.Likevel gjør alle de
er i alle fall den eneste tenkelige
små.borgerlige interesseorganisasjonene
nasjoners forsøk på å løse sine
real iseringen av middelalderidyller
og partiene hva de kan for å. forlenge
respektive stor- og små.borg erskaps
på. monopolkapitalistisk nivå.Men
problemer på bekostning av de andre
elendigheten gjennom å sementere dem
i virkeligheten vil det neppe komme
på deres småborgerlige klassegrunnlag,
nasjoners.Tendensene i retning av
så. l angt.Storborgerskapets stat og
nemlig gjennom utelukkende å støtte
autarki,"sjølberging 11 ,øker i takt
sosi aldemokratiet vil ganske sikkert
deres felles kamp rr,ed storbøndene
med depresjonene.Og i samme takt
gripe inn og knekte "opprørerne" i
for høyere varepriser.Og det er den
øker småborgervenstres " kr av" om de t
tide . Like fullt er det interessant
eneste måten småbøndene kan forsvare
nok i seg selv å slå fast at AKP 1 s
samme.Kommunistisk politikk er derimot
' bakstreverske og SV 1 s "rådssosialisters" sin private jordflekk på.Resultatet
A skjerpe kampen mot det samme
holdning til Sovjet-samveldet hver
er at han klamrer seg til sin forlengst
nasjonale borgerskap i tilsv·arende
på. sin må.te bare gjenspeiler små.b o·rgeroverlevde privateiendom,og tyner
g;rad.
skapets sc hi zo f~ ene holdning til
jordsmonnet til siste trevl.At han
Norge skal "sjølberges".Produksjonen
statsmakten l Til grunn for denne
gjør det er jo også. helt naturlig,
skal økes i nasjonal målestokk.Samtidig
motsigel s en ligger den kjennsgjerning
likeens at han i sin desperasjon går
vil man bevare de minst produktive
at monop olkapitalen ikke er privattil f.eks. skattestreik,i troen pl
enhetene i landbruket,og samtidig
eiendommens fiende,men tvert om dens
skal arbeiderne sikres billige matvarer!
at det kan bedre situasjonen - så lenge
siste f orsvar.Ikke minst de norske
Man kan jo spekulere pA hva slags
han ikke blir overbevist om at hans
bønder må læres til å forstå. dette.
statskapitalistisk uhyre denne politik·, 11,illing som småeier er håpløs,for
ken ville resultere i dersom den ldt
ijll framtid,både under kapitalismen
HVA ER KOMMUNISTISK POLITIKK
seg realisere.
og sosialismen.
OVERFOR BØNDENE?
Som vanlig er det imidlertid AKPtommunistene vil dee1mot si til hver
Bøndene utgjør det viktigste innslaget
gruppen som - ut fra småborgervenstres
enkelt småbruker: oppgi ditt klas s ei de t norske småborgerskapet.At bøndene
allmenne grunnlag - turer nest uforstandpunktl Slutt deg til arbeidersynker ned i stadig større fattigdom
styrret fre.m,som alltid er konsekvent
klassens kamp for sosialismen
det
og ut raderes i hurtig tempo,skyldes
til siste slutt og som begår de verste
er din eneste muli ge individueile
ikke statens "utbytting 11 ,men en
overtramp.De lanserer nå seg selv som
redning.Kast vrak på ditt "privile ghisto r i sk sett progressiv utvikling
det norske borgerskaps mest trofaste
ium",som allikevel bare er en klamp
av pr oduktivkreftene i landbruket,
om foten på de12;l
'-· ·
forsvarere i tilfelle krig.Den norske
som gj ør de små. bruksenheter urasjonimperialismen skal sikres mot utenlandsk
e l le og ulønnsomme.Når bøndene blir
imerialistisk agresjon (spesielt fra
Og inntil videre : slutt dere sammenl
Sovjet).Arbeidet innen militærvesenet
Driv jorda i fellesskap,start å
tar nå bare sikte på å styrke det som
utvikle samvirker,driv jorda i større
et forsvar for 11 folket",d.v.s.nasjonog mer rasjonelle enheterl Under
en (monopolkapitalistene og DNA/LOkapitalismen fører dette riktignok
Små.pr odusentene er samtidi~ både
. toppen er jo definert som de "unasjonale
bare til borg erlig isteden for småeien domsbesittere og arbe1 ere,og
makthaverne").Man prøver f.eks.å få
borgerli e drift,og situasjonen for dem
dere s økonomiske posisjon er svært
lovfestet at det militære ikke skal
som av geografi s ke eller andre år s aker
us tab i l.Dette medfører at de nødkunne brukes mot "folket".Befalstoppene
er avskåret fra å samarbeide,vil
vendigvis må vakle politisk.Som
er like unasjonale som monopolkapitalbli ytterligere forverret.Men det er
arbe i dere er de en av proletariatistene,"vi er de sanne fedrelandsden eneste reelle muligheten for
et s allierete,fordi de håper å friforsvarernel110g det vil neppe vare
flertallet av småbøndene.Og en slik
gjø re seg fra den kapitalistiske
lenge før de norske "m-1 111 erne følger
sammenslåing legger det materielle
undertrykkingen og utbyttingen 0g
i sine utenlandske søsterorganisasjongrunnlaget for en lettere overgang
er villige til å samle seg under
ers ~otefar.Det svenske SKP har allerede
til sosialismen.Skal den norske bonde
proletariatets fane for å styrte
som individ ha noen framtid i landbruket gått inn for økte bevilgninger til
jordeiernes og kapitalistklassens
må han skifte klassestandpunkt.
forsvaret,og de tilsvarende tyske
re aksjonære styre.Som eiendomsDet er gode muligheter til å få et
og franske organisasjoner tar .skarpt
be s i ttere har de spontant en tendens
stort antall bønder til å slutte seg
avstand fra politisk,anti-kapital~i l å støtte kapitalismen (a spontil å slutte seg til atbeiderklassens
istisk virksomhet innen det militære.
•tanious capitalist tendency),som
sak på et s li kt grunnlag ,forutsatt
Det svekker enheten og dermed styrken.
grunner seg i deres dyptliggende
en fornufti g propaganda og en
Dette virker umiddelbart vanvittig.
i deer om privat eiendom.og deres
konsekvent linje fra kommunistenes
Men,som sagt,AKP-gruppen tar bare
l engsel etter å bli rike.
side.SV/AKP 1 s støtte til bøndenes
konsekvensen av den allmenne,dypt
aksjoner på "egne premisser" er
reaksjonære nasjonalismen,og går i
derimot den sikreste måten å fryse
spissen for denne,også militært.
(Peki ng Review ,nr.42,1975)
fast antagonismen mellom bøndene og
Historien viser desuten at' langt
(Understrekningene er våre )"
arbeiderklassen på.Både i dag og under
mindre hysteriske organisasjoner enn
sosialismen vil arbeiderklassen selvAKP innen arbeiderbevegelsen,i det
■
sagt ha interesse av billigst mulige
avgjørende øyeblikk førte arbeider-
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klassen ut i imperialistenes innbyrdes krig og blodbad.Tenk på det
tyske SPD før første verdenskrig.
Og annerledes vil klasseforæderne aldri
handle når de står overfor et valg.
Et virkelig arbeiderklasseparti er det
eneste som kan for~vare proletariatets livsinteresser i slike situasjoner.Når faren for krig - verdenskrigøker - og det gjør den i dag - består
den eneste oppgaven i å mobilisere

arbeiderklassen i alle land til kamp
mot hver sine borgerskap,for ! hindre
barbariet.Noen annen mulighet finnes
ikke.Og om krigen først skulle bryte
ut : hurtigst mulig å omdanne· den til
kamp mot det nasjonale borgerskap,
til borgerkrig,for å bringe den til
opphør,utnytte oppløsningen til å
gjennomføre revolusjonenJ Skal vi
makte det er kampen mot nasjonalistiske strømninger innen arbeiderbevegelsen viktig allerede i dag,på alle
plan,og slik vi finner den innen alle
småborgervenstres organisasjonerJ

- - - -- denne staten må knuses og at en ny stat

organiseringa i produksjonen.Kriteriet

av en ny type må opprettes.Hvis noe

må bl.a være muligheten for arbeiderne

skal erobres så er forutsetninga at det

til enhver tid å tilbakekalle,avsette og

som skal erobres faktisk forefinnes.Og
det som forefinnes som statsmakt for

ers tatte de representanter som går imot
4

arbeiderklassens interesser (jfr. spon-

det revolu sjonære hovedsammenst otet er

tane st r eikekomiteer som nettopp er sp-

den borgerlige klassens stat som i form

iren til en slik organisering for selv-

såvel som i innhold ailtdvendigvis må væ-

stendig arbeidermakt.Jfr. også de så-

re et organ for kapitalis-tti.sk undertry-

kalte "condones industriales" som oppsto

kkel s e av a rbe i derklas s en.I et borgerlig

på flere storre industribedrifter i

demokrati vil denne staten være kjenne-

Chile de siste månedene for kuppet til

tegnet av afskillelsen mellom lovgiv-

Pinochetjuntaen.Hvis en skal kunne snak-

ende,utovende og demmende makt.Å overta

ke om erobring,så må det være di s se sp i -

en stat med denne strukturen kan ikke

rene til selvstend ig utovelse av arbeid-

virkelig6 jo re det revolusjonære målet,

ermakt som skal erobres til å bli grunn-

SOVJET
.o~, ' ~r~
SA FUNNET -r~,~
I~

I "Gnisten nr.J.1975 ble det oppfordret til debatt om spørsmålet
om Sovjet-unionen.Vi trykker her et innkommet innlegg som altså
bare står for innsenderens egen regning.

..

laget for det proletariske diktaturet).
Elementært og trivielt tenker noen?Ja

Hensikten med ~olgende artikkel er å

det klasselose samfunn,bygd gjennom ar-

forhåpentligvis.Desto storre grunn er

knytte noen kommentarer til hovedartik

beiderklassens makt.En stat der struktu

det til å gripe fatt i kautskyanske tve-

kelen i Gnisten nr.3 1975 (Om Sovjet-

ren er slik at den lovgivende makt ikke

tydigheter allerede i utgangspunktet.

samfunnet).! folge den ledsagende komm

umiddelbart og direkte kan kontrollere

Spesielt når den feilaktige tendensen

entar elt det artikkelens hensikt å arg-

at vedtakene s ettes ut i livet,vil bare

videreutvikles.For hva sies ikke lenger

umentere for den konklusjonen som Jfomin-

kunne reprodusere arbeiderklassens ad-

ut i artikkelen: "Av de tre pillarer som

unistisk Universitetslag i Oslo har

skillelse og maktesloshet overfor pro-

proletariatets æ1ktatut bygger jå er pa

gjort:at Sovjet idag er kapitalistisk

duksj onsbetingelsene.Så lenge det gamle

rtiet det primære.•De tre pillarene er

og imperialistisk.

statsbyråkratiet får eksistere,vil ved-

av artikkelforfatteren tidligere be-

l takene

forbli reine papirbestemmelser.

stemt som stataapparatet,partiet og pro-

Derfll17 kunne da Lenin også skrive i

letariatet.For det for~te syne~ denne

1917 at "hvis staten er et p~odukt av

tredelinga å være nokså formalanalytiek

klassemotsetningenes uforsonlighet,hvis

Forutsetningen synes å være dobbel;dels

bestem.lle hovedinnholdet i den sosial-

den er en makt som står over samfunnet

at statsapparatet er skilt fra den klas

istiske revolulsjonen som i folge artik-

og blir mer og mer fremmed for det,så e

se den skal utove makt på vegne av og

kelforfatteren består i at "proletari-

er det klart at frigjoringen av den und-

at partiet er skilt fra den samme klas se

atet erobrer statsmakten og oppretter

ertrykte klasse er umulig ikke bare uten

hvis organisatoriske uttrykk og fortropp

proletariatets diktatur . "Men er dette

voldelig revolusjon,men også uten til-

den skal være.Forovrig er det vanskelig

kjerna i den leninistiske statsteori en?

intetgjorelsen av det apparatet for sta

å kommentere denne tredelinga skikkelig

Sl i k revolusjonens kjerne her bestemmes

tsmakten som den herskende klasse har

for det er argumentert for den.Hvorfor

skapt og som legemliggjijrftpne frem-

nettopp antallet

medheten~•Den konklusjonen _s_om arbeid-

disse tre grunnpillarene?Det hele virk-

erklas s ens historiske erfaringer selv t

8f

tilsier,er en statstype f or direkte pro

fatteren sier at "statsapparatet må være

letarisk maktutovelse på grunnlag av ar~

underordnet partiet."Begrunnelsen fo r at

beiderrådene;sovjetene;organer for arb-

det må være slik er at "partiet• må kje-

eiderklass ens herredomme på 6runnlag av

mpe mot den tendens som ligger i stats-

Proletariatets diktatur

Artikkelen åpner med et fors ok på å

blir det umulig å allerede i utgangspunktet unngå den farli gste og mest næ
rliggende gallgruben,-den kautskyanske
misforståelsen og forvrengningen.
Bl.a. utifra erfaringer fra Pariseekommunen i 1871 og 1905-revolusjonen i
Russland k"ånne Lenin konkludere med at
kjerna ikke er at arbeiderklassen skal
ta over den borgerlige staten men at

fil og hvorfor nettopp

nokså proklamatorisk når artikke~for-

apparatet til å selvstendiggjores over-

6
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for proletariatet og dermed bli et app-

arat som kjemper mot proletariatets interesser."ln spesiell advarsel rettes

f r a artikkelforfatterens side mot det
han/hun anser for å være hovedfaren:•en
sa.mr:iensmelting av pa:ti og stat og derm
ed en umyndigg joring av massene.•

ti som i kke oppfyller disse kravene vil

onomiske politikken som Sovjetstaten fo-

selv bli offer for byråkratisk sentra-

rer eller så trekker en fram at det ikke

lisme fordi ledels en og medlemsmassen

kan påvises noen fallende profittrate

skiller lag.fil..J2.arti .som selv er rammet av denne borgerlige organisasjonsstruktur kan vanskelig bekjempe t en-

Partiets uomtvistelige rolle er selvsagt ikke blitt mindre viktig etter revolusjonen.Også da gjelder det å være
påpasselig og overvinne og oppheve den
spontanisme som spontaniteten (?) hele
tiden reproduserer.Bare et organisert og
forpliktende uttrykk for arbeiderklasse
ens strategiske interesser i form av et
parti grunnlagt på den vitenskapelige
sosialisme kan gå i spissen for å nedkj-

.
letarikke diktaturet.Kl.assen trenger

empe tendenser til svekking av det pro-

m.a.o. ustanselig en fortropp som kan
"vise veien ut av uforet . "Men partiet
blir ingen reell fortropp ved hjelp av
egne proklamasjoner . (En viss partida.m:n-

denser til at statsaJ2.P_aratet selvstendiggjores overfor klassen.Et slikt parti
kan heller ikke bekjempe tendensen til
sammensmeltning av parti og stat fordi
det byråkratiske lederskiktet i parti~t

jil tendere mot å etablere fellesinteresser med re stene i statsapparatet, Å
sette som allmenne forutsetninger for
at partiet skal være overordnet statsapparatet betyr å undergrave det som artikkelforfatteren anser som hovedfaren:
Sammensmeltinga av partiet og staten.
Dette gapet mellom mål og middel sl:yldes

nettopp at forfatteren ikke har grepet
kjerna i den proletaris ke staten, arbei-

derrAdene aoa den proletariske statens

i den sovjetiske okonomien.Konsekvensen
av sistnevnte argumentatoriske logikk er

at hverken USA eller fe fleste vesteuropeiske samfunn i det meste av etterkrigstida var kapitalis tiske.Profittraten
var.ikke bare konstant,den steg til og
meæ.Den slags empirisme holder selvsagt
ikke.Til det f orstnevnte argument kan
bare nevnes at det f.eks. i Norge etter
krigen stadig vekk har vært utarbeidet
planer for okomomisk politikk .(At dette
ikke har medfart planokonomiens erstatning av markedsokonomien er eh annen
sak)
På den annen side hevdes at Sovjet er

blitt kapitalistisk fordi arbeiderklassen har mistet makten.Den sovjetiske staten er ikke lenger et uttrykk for proletariatets diktatur,hvi~ket den heller
0

else i 1973 skulle være bevis godt nok).

ikke påberpper seg å vær e,den betegnea

Partiet blir bare fortropp i den grad

tu.nd.uent.l>et at 1t sterkt revolusjomrt
parti er forttsetninga for å oppheve

av lederskiktet som hele folkets stat.

arbeiderklassen selv,av egne erfaringer

klassesamfunnet

er intet arg

Det feilaktige ved den sistnevnte posi-

anerkjenner dets ledende rolle .Det

ument for å postulere statens underord-

sjonen er at den ikke llarer å formidle

ning under partiet.Poenget er at partiet

mellom den godt underbygde konklusjon at

, tiet selv er utsatt for de forskjellige

har som målsetting å gjore såvel seg

arbeiderklassen i Sovjet forlengst har

klassers påvirkning og dermed selv kan

selv som staten overflodig.Partiet og

mistet makten og den heller magert under

r1'1,Wil~S av byråkratisme og selvstendig-

staten skaJ. do hen·.J:J;ovedsvakheten hos

bygde påstand om at dette samfunn derfor

gjorelse ovefor massene.Et eksempel som

artikkelforfatteren er at han betrakter

er kapitalistisk.Det argumenteres f.eks.

her skal nevnes er det direktiv som i

partiet og ikke sovjetene som organet

med at den sovjetiske okonomien bygger

midten av 1 920-årene gikk ut fra SUKP(v)

for arbeidetklassens maktutovelse.

på det som ledllsen selv kaller profitt-

til alle avdelingene om å proletarisere

Den eneste sikkerhet vi har mot at hver-

motiv uten at det påvises hvorvist det

partiet g jennom å rekruttere store arb-

ken statsapparatet skiller seg fra arb-

her er snakk om kapitalistisk profitt,og

eidermasser som partimedlemmer.Mitt arg-

eiderklassen eller at stat og parti sme-

ikke et hvilket som helst overskudd(at

ument er selvsagt ffikke at proletariseri-

lter sammen er styrkinga av klassens eg-

denne målsettinga i alle fall er okonom

ng i seg selv er ei dårlig målsetting,•

ne organer .På denne bakgrunnen virirnr

istisk er hevet over tvil).Videre ·virk-

tvertimot.Det som er poenget er at

det meningslost når forfatteren bedyr-

er det lite tilfredsstillende å få

dette direktivet medforte at tusener av

er nodvendigheten av å"skape .organer

slått fast at den herskende klas s e lev-

uskolerte arbeidere og andre (formelle

blant arbeiderklass en på grunnplanet u-

er av det merprodukt som de sysselsatte,

såvel som reelle) analfabeter fikk inn-

avhengig av parti og statsapparat.•

forst og framst i industrien har skapt.

iu•_i-

ikkelforfatteren ser bort fra er at pa~-

.
som sådant

pass i partiet.(b ukjente grunner ble
denne kampanjen kalt "Lenin.oppbudet.•)

Det savnes fremdeles argumenter for at
Er Sovjetsamfunnet kapitalistisk?

Bt, •slikt parti kan vanskelig oppfylle a i

sin rolle som bærer av den vitenskapel-

dette merprodukt i det sovjetiske samfunn. antar fonna~ merverdi.For å påvise

En hel del mer eller mi ndre tvilsomme

dette trengs to ting:l)Teoretiske og be-

·ige sosialisme og samtidig kommer det

argumenter er fort i marken for å bevi-

grepsmessige avklaringer.2)Empiri om Sb~

til å få vansker med å fungere utifra t

se/motbevise at Sovjet ikke er et kapi-

jet anno 1975 og dets okonomiske histor-

demokratisk-sentralistiske prinsipper

talistisk/eventuelt ikke et kapitalist-

ie etter krigen.

fordi denne målsetttil.ga med partiet for-

isk samfunn.Noen har forsokt å bevise at

utsetter at medlemmene er såpass skol-

Sovjet er ikke-kapitalistisk ved å anv-

ring i Sovjet de siste 15 år for den 2.

erte,dvs. politisk bevisste,at de er

ende marxismen som legitimeringsviten-

verdenskrig har undertegnede lite å ut-

istand til å gripe premissene for de de-

skap.Enten henviser en til den planok-

sette på.Et sikkert tegn på· revisjon-

battene som til enhver tid fores.Et par-

7

Om analysen av sosialismens degenere-

isme er å postulere okonomiens pri.iliat
overfor politikken,noe artikkelforfatt-

www.pdf-arkivet.no (2020)

1

,I eren også vet å underst r ekeæ()m 5-års-

-r---- - ---

Det at staten er den f ormelle eiendom-

autonomi,medforte at diss e rev seg los
og konstituerte s eg som selvstendige en

planen av 1928 sier han at "Det eneS t e

sbesitter og har monopol på å di s tribue

saligg jorende blir nå å avskaff e all

re arbeide re og produks j ons midl er et ter

keltkapitaler.På det nåværende stadium

den statl i ge planens r etningslinjer er

av debatten er der ingen nodvendi g sammengeng mellom premi ss og konklusj on i ji

varep roduksjon og hj11.dre ve rd il 0 vens r egul•H i ng.Statsappara1.et s

og proletariat-

I

i f ol ge artikk elforfa t t erens syn intet

ets s tilling,partiets indre liv og mas s-

arg11IDent mot å hevde at Sovjet er et kap

enes bevisstgjoring fikk ingen betydning

italistisk samfunn.Og det har han selv-

lenger."Artikkelen fremhever med rette

sagt rett i.Alle i mperialistiske s amfunn

at vareproduksjon nodvendigvis vil måtte

(f.eks. de vesteuropeiske land)er preg-

prege den sosialistiske okonomien.Det

et

av

hoyt statlig engasjement i det ok-

kan endog tenkes at det er i arlemder-

onomis ke liv.Dels g jennom å legge til

klassens langsiktige interesse å styrke

rette bes t mulige betingels er for kapi-

vareproduksjonen i visse perioder.

talakkurnulasjon,dvs det som i borgerlig

Et sted i artikkelen hevdes det at~

okonomi betegne s som drift av infrastru-

•det som grunnleggend& kjennetegner fil!:

kturelle sektorer.Diss e drives stort se i

pitalismen som helhetlig historisk epo-

sett uproduktivt,dvs de akkumulerer ikke/

ke er de umiddelbare produsentenes for-

selv kapital men finansieres gjennom

drivelse-eller ekspropriasjon fra pro-

statens skatteinntekter.På den annen

duksjonsbetingel s ene:Denne eksproprias-

side må staten ta over drift av en del

jon (den opprinnelige akkumulasjon) dan-

industriell virksomhet fordi ingen enke-

ner selve forut s etningen for enhver kap-

ltkapital er i stand til å stable på

italistisk produksjonsmåte i det den og

beina tilstrekkelig stor kapital.DeDJ!lle

den alene forer til at de samme produ-

virksomheten overtar statan og driver

sentene utforer merarbeid som ikke står

den på kapitalistisk vis,dva produktivt

i noe som helst forhold til deres egne

gjennom å akkumul ere kapital.Eksempler

menneskelige behov."Kapitalismen er·i

på slik kapitalistisk drevet statlig in-

folge artikkelforfatteren preget av f ol-

dustri i Norge er Jernverket,Hydro og

' gende hovedtendens:"produksjon for pro-

Statoil.Eksemplet Statoil er typisk for-

duksjonens egen skyld,dvs:kapitalistisk

di det illustrerer hvordan dilemmaet

akkumulasjon.

mellom markell:sokonomi og statsdrift los-

Utifra dette drar artikkelforfat teren

es ved at den statseide bedriften unn-

(og KUL i Oslo) den konklusjonen at Sov-

drar se g kontroll av det borgerlige de,-

jet er et kapitalistisk samfunn.Underte-

mokratiets lovgivende og kontrollerende

gnede vil da reise felgende innvending

makt,parlamente t . Dermed kan den fungere

mot denne konklusjonen utfra de arg11IDen-

som selvstendig enkeltkapital ~å konkur-

ter som er gitt:

ransens premi sser s amtidi g som den for-

At vareproduksjonen vil være tilstede

melt sett er statseid fordi unndragelsen

under sosialismen er vi enige om.Men

fra parlamentaris k kontroll betyr at ak-

hvordan er det da mulig å hevda at Sov-

kumulas jonshensynet til denne bedriften

jet anno 1975 er et kapitalistisk sam-

overordnes styringshensynet til totalka-

funn uten å påvise at denne vareproduk-

pitalen.

sjonen har blitt det dominerende element

En begrepsmes s i g avklaring er en av~

dvs. at det nå er verdil~en som regule-

forutsetni ngene for en bestemmelse av

rer det· okonomiske liv og videre at va-

Sovjetsamfunnets karakter.Men en slik av

reformen er fullt utviklet dvs at såvel

klaring er ikke n6k.En analyse av Sovjet

produksjonsmidlene som arbeidskrafta i

betinger en bearbeidelse av tilgjengelig

dagens Sovjet er varer på et marked.Det

empiri.! dra konklusjoner om Sovjetsam-

som må påvises er altså at produksjons-

funnets karakter ved å karakterisere det

midlene såvel som arbeidskrafta er gjen-

som kapitali stisk uten å gjore noe som

stand for kjop og salg på et marked der

på forsvarlig vis kan kalles en realan-

konkurranseBJI mellom enkeltkapi:ltalister

alyse er dogmatisme.En ting som burde UB.
om
dersokes er de okonomiake reformene•på

I op~rerer

og der forholdet mellom tilbud

I

og ettersporsel modifiserer prisfastsettel s en.

sekstitallet der bedriftene fikk atorre
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St re i kest øttekom it een
Som kjent har KUL i den senere
tid tatt skritt for at de lokale
streikestøttekomiteene ved ' 3niversitetet skal bryte med den
sentrale komiteen. Dette skyldes
at den sentrale komiteen ikke
lenger er noen ren støtteorganisasjon for Hammerverk-arbeierne.
Ved åta inn paroler for Hitraaksjonen i sitt parolegrunnlag,
er den forvandlet til en småborgerlig interesseorganisasjon. '
AKP har nå oppnådd den form for
enhet de alltid har etterstrebet
enhet med seg selv, brudd med
alle andre.I streikestøttearbeidet har man nå nådd den situasjon at AKP er enig med sef selv
og uenig med alle andre.En grei
f orm for enhet og en god avklaring.
Det kan være interessant å se på
hvordan denne situasjonen er opp
stått.Etter at den sentrale komi
teen i mai vedtok et n~tt pa,r o;.
legrunnlag, e rklærte AKP hele ti
den at de ville ta opp disse par
olene på nytt.Dette er i og for
seg greitt nok, men det er
grund til å merke seg at AKP trenerte behandlingen av nye peroler til oktober.Etterat det
var bebudet at parolene skulle
opp som første punkt på dagsordenen på møtet,ble det tatt opp
~ist uten nevneverdig debatt.Vi
registerer her bare igjen AKPs
vilje til lpenhet og diskusjon i
forbinnelse med aksjonsenheter.
På dette møtet presser altså
AKP gjennom,ikke bare sitt eget
parolegrunnlag i Hammerverksaken,
men altså også 'liitra-parolene.
Dette skjer selvsagt i full
bevissthet om at det vil medføre
at KUL vil ta skritt til å få
de lokale komiteene utmeldt.
Det dreier seg altså om et
bevi sst og overlagt bruddframstøt fra AKP for å utelukke andre
grupper fra streikestøttearbeidet.
Siden de utmeldte gruppene
selvsagt vil fortsette arbeidet
videre,er det eneste AKP oppnår
å splitte arbeidet,samtidig som
den sentrale komiteen ikke lenger
kan sies å utgjøre noen sentral.
Det er her viktig å være klar
over to ting.
1.KUL krevde selvsagt ikke at
den sentrale komitteen skulle
stl på tltl forslag til parolegrunnlag.Innen rimliimetens
grenser har vi alltid deltatt
i komiteer enn et annet parolegrunnlag enn vårt eget.
2.KUL krevde aldri at komiteene
skulle akseptere vårt syn på

Fort•••• 2
KUL-TROMSØ ER DANNET
KUL har opprettet et eget lag ved
universitetet i Troms ø . 1. oktober
ble det arrange r t et å pent present asjonsmøte , hvor KUL og KAs
historiske bakgrunn og utviJ.ding ble
presentert. Det ble også diskutert
endel sentr ale politiske tema.
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