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kampen mot statens lønnskomite
11

ER DET lOV Å STJEU FRA DE lAVTl8NTE?
Delinnstilling Il fra Statens lønnskomite var et slag i ansiktet på de arbeidende masser av lavtlønte i staten.
Den innebære r en kraftig økning av avstanden mellom bunn og topp blant de
statsansatte , samt betydelige lønnstap
for store grupper av lavtlqmte over en
periode på 10 - 15 år.
Dette var en viktig del ~v bakgrunnen for den korte tidsfristen for behandlingen av delinnstillingen , for
at det ikke ble etatsvise og lokale forhandlinger om innstillingen. og for at
"forhar,dlingene" i stedet skulle sluttfq>res av de samme representanter [or
staten og kartell-ledelsen som i
fellesskap hadde utarbeidet innstillingen . Innstillingen ga et s å. dårlig r esultat for de lavtlønte at den mii.tte
forseres gjennom på toppen for [1 ha
noen sjanse.
Dermed sto den udemokratiske og
forserte behandlingsmå.ten ogs:1 i direkte sammenheng med NAFs. LOs og
statens opplegg for et kombinert og
samordnet tariffoppgj 9r til vå ren .
Delinnstilling Il m å tte nemlig v;__ere
ferdigbehandlet før våroppgjoret kunne
ta til for de statsansatte . Den var med
andre ord ei krutt-tønne som truet
med å sprenge hele dette tilslorte
Skånland -opplegget i lufta.
I tillegg til økte lonns forskjeller og
forverring for de lavtlønte rep re sen terte Delinnstilling Il en sterk sentra. lisering av lønnsforhandlingene i Staten , bl. a. felles forhandlinger for
gjennomgående stillinger. Dette er et
framstøt for å på tvinge ele statsansatte den samme type umyndiggjøring
som ble foreslått av Skå nland-utvalget
for alle lønnsarbeidere .
Delinnstilling Il understreker således kraftig de lavtlønte statsansattes
skjebnefelllesskap med arbeiderklassen:
1. Den utsetter de statsansatte for
samme type lønnsnedslag som arbeiderklassen har væ rt rammet av gjennom kombinerte tariffoppgjør , noe
som har bakgrunn i kapitalens kriseoffensiv for å sikre profitten og der-

med den borgerlige statens bestrebe lser for å subsidiere kapitalen og lette
den for skatter og avgifter.
2. Den representerer en understrekning av nødvendigheten av å
kjempe sammen med arbeiderklassen
mot kombinerte og samordnede oppgjør.
3. Den viser elet reelle økonomiske
og udemokratiske innholdet i kapitalens , statens og LO-apparatets korporative samorclningsframstøt: lønnsnedslag og sentralisering i stedet for
"sikring av arbeid og inntekt" og "innflytelse".
--! . Den avslvn·er LO-apparatets karakter av i.i v:-cre integrert i den borgerlige staten ogstl for de statsansatte.
Flere tusen statsansatte reagerte da
ogsa med fr ta i bruk arbeiderklassens
streikev,ipen i protest mot innstillingen og behandlingsmaten. Dette var et
langt skritt å ta for mange statsansatte. som tradisjonelt ofte f9ler seg hevet over slike "brutale" virkemidler.
!\len bare noen - n,crmere bestemt de
ansatte ved Likningskontoret i Os lo tok skrittet fullt ut. og anvendte metoden med a e rstatte ele faglige tillitsmenn med en spesielt valgt aksjonskomite i ledelsen for streiken.
Arbeiderklassen har for lengst læ rt
at borgerskapets arbeidstvistlovgivning og elet korporati\·e avtaleved:et
mellom LO og NAF har gjort så godt
som alle streiker ''ulovlige". utenom
politiske demonstrasjons' 'streiker''
og parade"streiker" som LO-apparatet kontrollerer og bruker for sine
form å l . I trå d med Strassburgertesene fra 1929 , som slår fast at de "v,1le" eller "ulovlige" streiker på bak ~
grunn av fagapparatets integrasjon i
den borgerlige stat brøyter seg fraih
som dm eneste mulige og riktige fotm
for økonomisk kamp . tok NORGAS-;
Sauda- og Sporveis-arbeiderne i 19'V0
konsekvensene av dette og viste vegen
framover med å erstatte fagapparatet
med s æ rskilte streikekomiteer og med
å erklæ re forakt for Arbeidsretten og
hele lov- og avtaleverket. De tok ut-
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gangspunkt i sine egne interesser , og
ikke i borgerskapets anerkjennelse
eller ikke av de nødvendige virkemidler for å fremme disse interessene.
Så langt har de statsansatte enda
ikke vært i stand til å gå i kampen
mot statens lønnskomite. De var i
stand til å ta i bruk streikevåpnet ,
men ikke til å gi blaff en i om det ble
betraktet som "lovlig" eller "ulovlig" .
De fleste som gikk til aksjon , hadde
illusjoner om "lovligheten" av streikene, og lot dem gå i de sittende
foreningsstyrers regi i stedet for å
velge s æ rskilte kampledelser i form
av streikekomiteer . Bak dette lå mang
lende erfaring med streikekamp i det
hele tatt , men også mellomlagas tradisjonelle tendens til å betrakte sine
krav som mer berettigede og rettferdige enn arbeiderklassens , nPe som
skal kvalifisere for etiketten "lovlig" .
AKP-GRUPPENS ROLLE
De mer naive hadde kanskje ventet
a t AKP-gruppen, som for tida har
pendlet aver til en "venstre" -eks tremis tisk fase. ville gå ut over dette
tilbakeliggende trekket ved de statsansattes kamp . peke på at streike::e
ville komme til å bli dømt "ulovlige ",
og anvise metoden med s æ rskilt valgte
streikekomiteer som vegen å gå . Men
nei. AKP-gruppen viste seg på ny som
det haleheng til enhver bevegelse og
det pregnante uttrykk for mellomlagas
bevissthet som gruppen i virkeligheten
er. I tråd med sin illusoriske parole
om å gjøre det statsintegrerte LO til
kamporganisasjon for arbeidsfolk s r1.tte
AKP-gruppen seg konsekvent imot arbeiderklassens velprøvde metode med
valg av s æ rskilte kampledelser, og
støttet opp under illusjonene om "lovlig" streik. Avisa ENHET , organ for
"AKP(m-1)" på universitetet i Oslo,
skrev f. eks. : "Streiken er "ulovlig"
sier statens venner. Men er det lovlig
å stjele fra de lavtlønte? Er det lovlig
å ta fra de statsansatte retten til kamp
for å forbedre sine kår?"
FORTS. SISTE SIDE

Et vesentlig fellestre kk mellom
AKP og SV er at begge organisasjoner
ynde r å framstille seg som de m e st
kons e kvente forsvarere av dem omkra tie t. Ikke desto mindre framfører de
regelmessig proklamasjoner om hen holdsvis r ådssosialisme og proleta riatets diktatur. At denslags utta lelser
ne ttopp er proklamasjoner , som få r
stå som overbygning over en politikk

AKP har p r ofitert organisato1·L.!•.
"m otgangen " i høst. NettoJ
"i ik
. ,une
"trengs elstid " er de t a t AK
oppslutning m ed utgangspun k 1 ~-J 111p ati fra r adikale a rbeid e r e . Og dessuten rundt i m e llomlagene selvfølgelig ,
der m an s tå r ute n enhver informasjon
om hva s om skj edde på hvilke fagforeningsmøte r og følgelig tvinges til å
aks e pte r e AKP's va rianter. For dem

suspensjoner og ··ytringsfri het·· i fagbevegelsen
s om alltid vil befinne s eg på det borg e rlige samfunnets trygge g runn , kom
i llustrerende fram i forbin de ls e m ed
suspensjonene i fagbevegels en nå i
høst .
Vi skal ikke her gå nøye inn på utviklingen i AKP den siste tiden (for
dette se Den Røde Arbeideren nr .10 / 7 5
og Røde Fane nr. 4/ 7 5) men ba re ko rt
konstatere at ikke bare AKP ' s ka rakter av å væ re en mellomlagsbevegelse
som fører til småborgerlig politikk ,
men også en rekke andre "s æ re" trekk
ved denne bevegelsen har skapt et helt
r e elt grunnlag for reaksjon fra arbeiderklassens side. Konspirasjonenf. eks
har fra Blanquis dager vært et kjennetegn på små borgerlig sosialisme.
Praktisert av AKP i norsk fagforeningsvirkelighet idag går den ut på ikke
å kjennes ved sine partifeller fø r man
plutselig står opp "som en av massen"
og støtter sine kamerater. Dette føles
med rette som en trussel mot å penhet
og elementær klassesolidaritet. Men
en spontan reaksjon på AKP er selvsagt noe helt annet enn et politisk oppgjø r med denne bevegelsen. Det uheldige ved dagens situasjon er at oppgjø ret med AKP har muliggjort at
klart reaksjonære strømninger samtidig har vunnet et skjæ r av legitimitet. På den måten opplever vi den
paradoksale situasjon at det småborgerlige AKP bidrar til å provosere fram
en helt reell antikommunisme som dermed gir AKP en slags legitime ring
som kommunister. Under en slik forsåvidt reaksjonær offensiv få r AKP
mulighet til å spille sin yndlingsrolle:
martyren. I tråd med dette ligger det
meget nær å forstå det som det faktisk
også har utgått direktiver fra AKP
sentralt til visse faglige kadre om å la
seg suspendere. Den regulær e provokasjonspolitikken som ble kj ørt ut på
Aas&Wahl er i så m å te illustrerende .
Etter å ha ligget lavt i l øypa i 2 å r
føl ger plutselig sjokkartede m a rk e r ing er fra AKP-cellas side , der sosialim pe ri alisme og quisling-uts kje llinger
t re kkes aktivt inn i en diskus jon om
bransje - organisering i Grafisk , hvo r på AKP inndrar hele opplaget a v klu bbavis a "budstikka''. Selvfølgelig va r
ledels en i AKP klar over hva dette
måtte føre til på Aas&Wahl. Men de
hadde sannsy nligvis også kalkulert m ed
hva m an kan tjene på dette på anne t
hold . F fo r det er selvsagt klart a t

som s å det , skulle det væ re nol< å
minne om TV-programmet i desember,
der AKP , som ikke markerte seg
overhodet m ed politikken sin , kunne
høste velvilje og sympati i demokratiets navn.
Hovedpoenget vå rt i denne sammenheng er å få fram mønsteret i- måten
AKP reagerer på nå r de møter motbør " Vi er selvsagt i og for seg enige
med AKP i kritikken av de høyere nivå er i fagbyråkratiet. Men i motsetning til AKP har vi en analyse av LO
og en konkret faglig politikk som innebærer helt andre og politiske poenger
enn AKP's regelmessige personlige
utskjellinger av enkeltpersoner. For
oss er det videre klart at offensiver av
denne typen først og fremst må artikuleres og kjempes gjennom i foreninger og klubber. Og om vi ikke vinner fram der , har det liten hensikt å
moralisere over arbeiderklassen i
partipressen, slik AKP gjør det. Men
for AKP har partiet en "uavhengighet"
av arbeiderklassen (hvordan ellers
opprettholde folket/ monopolistene som
hovedmotsetning?) som gjør at den
politiske referanserammen ikke blir
som vå r: Arbeiderkalssens mest fremskredne representanter samt de som
støtter den , men noe langt mer vagt
og diffust: "Klassekampens lesere",
"progressive deler av folket" osv.
Derfor er det AKP kan holde kjeft
på klubbm øter og i stedet framføre
kritikk utenfor og uavhengig av de faglige grunnorganisasjonene. Og det er
blandt annet det at kritikken reises
utenfra som gir arbeiderklassen et
helt reelt grunnlag for reaksjon. Men
slik r eaksjon er altså egentlig bare
hva AKP er mest interessert i , fordi
de de rmed få r best mulighet til å skape
sine~ støtteorganisasjoner utenfor
arbeide r klassen , de s. k. "permanente strikestøttekomiteene" , under håpløse pa role r om "forsvar av ytringsfriheten i fagbevegelsen" o .1. (At en
slik organisering nødvendigvis må
falle ned på en småborgerlig plattform
ha r vi begrunnet annetsteds. Se f . eks
1 løpesedde l nov . 7 5). Og samtidig
kjedes , helt i tråd med dette , suspensjonene sammen med de politiske oppsige lsene, og fordømmes i likhet med
diss e på allmenn demokratisk grunn.
AKP 's egen (prog res sive) støtte til
a rbeideraksjoner fo r fj e rning av nynazis ter fra arbeids plass e r da straks

fortiet ~ler glemt. Organisasjonen
AKP er uts att for m otgang, det trenger ingen analyse og fordrer direkte
og identisk fo rsva r ua nsett om det er
borgerskapet elle r a rbeiderklassen
som reage r e r . I en slik situasjon kan
også all langsiktig m å lsetting kastes
på båten. Vi ser sogar AKP utnytte
sin sterke stilling i en bedrifts-led else til å gå til politisk oppsigelse av
en arbeider på Duplo-trykk som nektet 5. stemme for klubbens avsky-resolusjon til Aas&Wahl-ldubben. Tror
AKP alts å at a rbeiderklassen vil akseptere en politisk oppsigelse fordi
bedriftsledels e n er "progressiv"
(her altsa AKP-dominert)?'.
Denslags prinsippløshet kan selvfølgelig ikke aksepteres av oss, som
mener det alvorlig nå r vi hevder at
arbeiderklassen bare har seg selv å
stole på , og ikke må sette sin lit til
instanser utenfor arbeiderklassen.
det væ re seg det faglige apparatet
eller andre deler av den borgerlige
staten. Men om man fø rst hevder
dette , er man ogs å nødt til å avfinne
seg med de disiplinæ re tiltak arbeiderklassen foretar seg, også om de
skulle gå utover en selv. Selv utelukker vi ikke muligheten for at vi i
en gitt situasjon manøvrerer så slett
at vi utsettes for suspensjon. Men
om vi siden ikke maktet å gjenvinne
tilliten i vå r egen klubb . kunne vi
likegodt slutte med politikken først
som sist. Det skulle væ re unødvendig å si at om en ikke har tålmodighet
nok og politisk kraft nok til å vinne
oppslutning i arbeiderklassen, har en
seivfølgelig ingen eksistensberettigelse som kommunist heller.
AKP' s allmenne fordømmelse av
suspensjonene settes likevel i klarest
perspektiv om en merker seg reaksjonen fra høyeste hold i LO. Også fra
dette hold kom det kritikk mot suspensjonene. Her så man klart at det lå
en fare i at arbeiderklassen ble seg
bevisst hvilket politisk redskap suspensjonene innebar, og man så klart
at arbeiderklassen ville kunne benytte
dette midlet i en politisk offensiv sammenheng , mot langt alvorligere politiske motstandere enn AKP.
forts. neste side
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Den politiske pkonomi utgjør selve
grunnlaget for forståelsen av marxismen-leninismen og den historiske
materialisme. Den er derfor viet
tre kvelder i KUL 's innførende studiesirkel. De andre emnene er: den
historiske materialisme , klasser og
grupper i det borgerlige samfunn,
monopolkapital og imperialisme.
For næ rmere opplysninger eller
påmelding , kontakt oss på en av våre
stands, snakk med en av instituttkontaktene eller henvend deg til
Kommunistisk Universitetslag,
Boks 3815
Ullevål Hageby
Oslo 8
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Likevel kunne det ikke bli Arbeiderpartiet og LO som reiste pa-rolen om
"forsvar av ytringsfriheten i fagbevegelsen". Her hadde man alt for mye å
hente rent kortsiktig på å kvitte seg
med "uroelementene" til i denne sammenheng å kunne framstå som demokratiets forsvarere. I stedet måtte
man arbeide for å henlegge suspensjonsretten til mer sentrale instanser
i det faglige apparatet for å sikre seg
kontrollen den veien. SV fikk imidlertid en utmerket anledning til å framstille seg som de radikale forsvarere
av det borgerlige demokrati de jo
nettopp er. På grunnplanet i fagbevegelsen eksisterte forsøk på å ta en
politisk konfrontasjon med de reaksjonære strømningene som nå følte
seg legalisert og trådte tydeligere
fram enn før. Dette ble nå satt i den
sammenheng som for SV-organisasjonen var den eneste riktige: Selvfølgelig
var det ikke AKP , men demokratiet
man forsvarte, slik kunne situasjonen
etterpåklokt oppsummeres i Ny Tid.
Alt snakk fra SV og AKP om proletariatets diktatur blir nødvendigvis
ideologi om man ikke også idag vil la
de som er organisert i de faglige
grunnorganisasjonene få sette rammen
for ytringsfriheten. Om man ikke
godtar dette, men vil forsvare ytringsfriheten som sådan , forutsetter man
med sin politikk (slik garantien for
slike abstrakte friheter alltid gjør det)
en instans utenfor og hevet over ar-
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Veien til kommunismen går ikke som AKP tror gjennom martyr-døden til
oppstandelsen.
beiderklassen. Bare en stat av borgerlig type kan garantere "ytringsfriheten". Og i forlengelsen av et slikt
"forsvar for friheten" ligger , som

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - -- -- --
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D·OMMEN
I STAVANGER
197 5 har vært året for de politiske
oppsigelsene. Det startet allerede i
januar med en oppsigelse på Bergen
Jernstøperi. I februar fulgte oppsigelsen ved Elektro Industri i Sarpsborg
og i mars ble Geir Sundet ved Norsk
Hammerverk i Stavanger oppsagt. I
Ber~en ble en oppsagt ved Diakonissehjemmets sykehus i juli, og i august
ble en oppsagt og tre permittert ved
Midtnorsk Industri i Nesna.
Fortsatt oppramsing av politiske
oppsigelser er overflødig. Vi vet at
folk ikke bare i industrien , men også
ansatte i massemedia, skolen og folk
knyttet til militærvesenet daglig er
utsatt for politisk overvåking og politiske oppsigelser. Sosialdemokratiets
korporativisering viser sine fascistiske . tendenser, i lengden kan den overskride grensene til den klassiske
fascismen. Den form for undertrykkelse av klassekampen som ligger i
korporativiseringen, kan i det lange
løp_bare opprettholdes gjennom bruk
av vold og terror. Opptrappingen ser
vi i overvåkingstjenestren , politiske
oppsigelser m.m.
Hva er det som skiller oppsigelsen
av G. Sundet fra de andre som er

.::i-

--

alltid når vi har å gjøre med det
borgerlige demokratiet, direkte inngrep overfor arbeiderklassen om den
skulle krenke disse sine friheter.

---

BYRETT

nevnt over? Hvorfor er han ikke blitt
gjeninntatt på arbeidsplassen , og hvordan er det mulig at 8 av arbeidskameratene hans også har mistet arbeidet
sitt fordi de aksjonerte mot den politiske oppsigelsen av Sundet? Og videre,
hvordan har det vært mulig for rettsapparatet å stedfeste bedriftsledelsens
avgjørelse og slik skape prBsedens
for lovligheten av arbeiderfiendtlige
oppsigelser og stemple proteststreiker mot slik som "ulovlige" ? Dette
til tross for at arbeiderne sto juridisk
sterkt.
For det første stilte klubbstyret på
bedriften seg straks på bedriftsledelsens side, og det fikk flertallet i klubben med seg. Klubbstyret ved f.eks .
Bergens Jernstøperi stilte seg på arbeidernes side, og Bergen J. måtte
ta den oppsagte inn igjen for godt . De
ansatte ved Elektro Industri i Sarpsborg tvang goså bedriftsledelsen til
å trekke oppsigelsen. Det var nok å
true med reaksjoner. Disse tilfellene
viser oss at på de stedene der arbeiderne samla har gått til solidaritetsaksjoner som proteststreiker eller har
truet med slike , har bedriftledelsen
oftest vært nødt til å bøye seg.

Forts. side 9

Bare en forsvinnende liten del av
arbeiderklassen har aktivt støttet de
oppsagte på NoHa. Kampen har nå i
for stor grad konsentrert seg om rettsavgjørelsen i seg selv, og ikke om
solidaritetsaksjoner fra andre arbeidere mot andre deler av kapitalistklas ··
sen. Derfor var det taktisk mulig for
borgerskapets rettsapparat å frikjenne
Hammerverk.ledelsen. En uttalelse
fra Arbeidstilsynet vitner om forferd- li
else over dommen. For kommunister
kom ikke dommen i Stavanger byrett
uventa. Den har bare bekreftet rettsapparatets karakter av å være et vel-·
smurt redskap i borgerskapets hendt~::-,
retta mot arbeiderklassen - og at arbeidernes vei går tvers gjennom lov
til seier. Dommen representerer ikke
et historisk tilbakeskritt til 20-åra når
det gjelder den borgerlige jus. At
rettspraksis endrer seg fra år til år,
er bare uttrykk for endringer i styrkeforholdet mellom arbeiderklassen og
borgerskapet, styrkeforholdet mellom
arbeid og kapital i den politiske kampen. Dommen forteller oss at i denne
styrkeprøven er det kapitalen som har
vist seg langt sterkest. Snarere kjennetegnes arbeiderbevegelsen ved at

.3
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USSR :
degenerert
De forskjellige og til dels motstridende syn på dagens Sovjet-samfunn
vi i dag finner blant progressive , bunner ikke i uenighet hva gjelder beskrivelsen av de faktisk e forhold arbeiderklassen i dette landet lever under. En ting er at det stadig er viktig å skaffe seg mer rent empirisk
k jennskap til spesielt den økonomiske
utvikling , men for å nå fram til en
noenlunde klar helhetsvurdering av
samfunnsformasjonen trenger man i
dag først og fremst begrepsmessig
avk laring.
PREMISSENE FOR KUL'S SOVJET ANALYSE
Vår holdning til Sovjet-Unionen må
ta utgangspunkt i det som har vært
premissene for KUL's politikk på alle
andre felter: at arbeiderklassen
alene er en r evolusjonær klasse; at
den er det fordi den i kraft av sin
stilling i den kapitalistiske , storindustrielle produksjonsprosess har
klasseinteresse av å oppheve all utbytting, av å innføre det klasseløse
samfunn , et samfunn uten privateiendom; kommunismen; at gjennomføringen av denne oppgaven bare kan
være arbeiderklassens eget, bevisste
verk; at kommunismen følgelig ikke
"vokser" gradvis ut av kapitalismen
på samme måte som i sin tid kapitalismen gjorde det av feudalismen - og
at derfor bare en politisk bevisst og
politisk organisert arbeiderklasse
som handler i overensstemmelse med
sine klasseinteresser og vet at den
gjør det , kan knuse dagenskapitalistiske og opprette en ny produksjonsmåte. I alle sammenhenger har vi
derfor hevdet politikkens primat , og
ut fra det skulle vi ha de beste forutsetninger for å nå fram til en Sovjetanalyse som river grunnen bort under
den økonomisme som preger den småborgerlige "venstresidas" teoretiske
forsøk i denne sammenheng .
Det som jo kjennetegner de etter
hvert tallrike halvhjertede apologier
for Sovjet-byråkratiet fra SV-"venstrefløyens" (spesielt representert ved Hans
Ebbing) side . er at de i utgangspunktet
fraskriver seg adekvate begreper til
forståelse av den "mystiske" samfunnsformasjonen i øs t. Mens vi (selvsagt)
hevder at overgangen til kommunismen
bare kan være arbeiderklassens (altså
den "kapitalistiske" lønnsarbeiderklassens) verk, stiller SV-venstristene
opp en kinesisk mur mellom kapital-

statskapitalisme
ismen og kommunismen. De misforstår hva det vil si at Marx' begreper
gjelder "bare" for kapitalismen, og
trekker den politisk-økonomiske analysen av kapitalismen ut av historien.
Før-kapitalistiske produksjonsforhold
blir liggende i mørke, kommunismen
svever i det blå. I virkeligheten er
det derimot slik at den "særegne" kapitalistisk e produksjonsmåten bare lar
seg forstå i relieff til periodene forut
for og etter borgerklassens opptreden
på historiens scene . Ser man ikke de
økonomiske klassene forankret i en
slik historisk sammenheng, blir de uten objektivt innhold; arbeiderklassen
blir en "funksjon" av abstrakte, frittsvevende "strukturer" uten kjerne, og
da er det ikke rart at venstristene
viser seg like maktesløse i de teoretiske doseringene omkring "overgangssamfunnet" som i dagens praktiske,
norske klassekamp .
HVA ER EN PRODUKSJONSMÅTE?
Det kan antakelig påpekes at Marx
bruker begrepet "produksjonsmåte'' i
minst to forskjellige betydninger. For
det første finner vi en oppdeling av
hele historien i epoker, tidsavsnitt,
som hver på sin måte e r kjennetegnet
av forskjellige former for utpressing
av merprodukt av de umiddelbare produsenter. Det kan dreie seg om slavesamfunn, feudalsamfunn, den german-
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ske , asiatiske. antikke osv. produksjonsmåte. Men for det andre - og
det e r det spesifikt marxistiske innholdet - foretar Marx - ut fra studiet
av kapitalismens politiske økonomi en tredeling av hele historien i den
førkapitalistisk e. den kapitalistiske og
den etterkapitalistiske produks jonsm åte . Det er disse tre som utgjø r
" produksjonsmåter" i streng forstang .
Tidligere herskende sam funnsklasser var avhengig av utenom økonomisk maktbruk for å opprettholde sine posisjoner; det fantes ingen
egendynamikk i den økonomiske "basis" som gjorde utbytting til samfunnets
eneste mulige grunnlag. Slik er det
imidlertid under kapitalismen. Hvorfor? Fordi de umiddelbare produsenter er skilt fra produksjonsmidlene ,
fra betingelsene for reproduksjon av
av sitt eget liv. De er blitt "ekspropriert" gjennom en "opprinnelig akkumulasjon" , og må selge sin arbeidskraft
for å overleve. Dermed er utbyttingen
institusjonalisert.
Men dette er også grunnlaget for den
nevnte tredelingen av historien. Ut fra
dette kan nemlig Marx definere produksjonsmå ten som sådan ut fra de umiddelbare produsenters forhold til produksjonsbetingelsene. Med sin tredeling av historien kunne han som den første peke på at de "umiddelbare" produsentenes helt "naturlige" forhold til
produksjonsmidlene kunne variere . Om
vi abstraherer fra all utenomøkonomisk
tvang (ideologisk , religiøs , militær
osv.) , står vi igjen med produsentenes
spontane forhold til reproduksjonen a ,.sitt eget liv , og det er bare under kapitalismen at denne relasjonen automatisk
og uunngåelig innebærer utbytting. Enhver produksjonsmåte er økonomisk
li
selvreproduserende. Under kapitalismen innebæ rer dette automatisk utbytting.
Før produsentene blir voldelig for -drevet fra produksjonsbetingelsene, er
formålet med deres produksjon alltid
reproduksjon av det arbeidende fellesskap (familie , hjord , stamme, laug,
landsby) som et fellesskap av bønder ,
håndverkere , kunstnere , fiskere osv.
Selve livsformen er bestemt av de rent
naturlige omgivelser; behovene er begrenset til de nødvendige; produksjonen
er direkte underlagt forbruket, etterspørselen. Produksjon og konsumpsjon
er ikke skilt fra hverandre, og arbeidet
er ikke skilt ut som en makt uavhengig
av livet forøvrig. Bonden er primært
"bonde" , husfaren primært patriark,
'4
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grunneieren prim ært eier - alle er
sekunda·rt "arbeidere". Arbeidet e r
bare et middel til ii reprodusere clem
som det ele fra "naturens'' side "er".
Tvangen ligger her i produksjonens
lokale og gcogr:uisk e begrensninger .
prnduktivkrdtenes lave utviklingsnivft
altsa i v:.mskcne med å tilfredstille ele
elementa.Te. naturlige behov. Om det
finner sted "utbytting" skjer det gjennom
at en gruppe mennesker tilraner seg
deler av produktet.
Verdenshandelen og det universelle varebytte
bryter opp alt det som tidligere hadde
eks istert i en umiddelbar enhet, og ved
et gitt nivå av vareproduksjonens utvikling oppstår en klasse eiendomsløse
individer som. må selge sin arbeidskraft til de eiende klasser, og dermed
er grunnlaget for en ny produksjonsmåte lagt, en produksjonsmå te som i
selve produksjonsprosessen er basert
på utbytting: nå som fø r må produsentene reprodusere seg selv . men nå "er"
de ingen ting , de reprodus e rer seg selv
som - ja , som hva? Som eiendomsløse.
dvs. som konsumenter'. I seg selv er
a rbeiderklassen intet , og pga sin egen
eiendomløshet kan de ikke reprodusere
sin egen arbeidskraft (som er det enKina: styrking av proletari atets diktatur.
este de "eier") uten å levere merarbeid
for kapitalen. Arbeiderklassen er fraspontant tar "sin del" av arbeidsbyrden
samfunnet, vil det innebæ re tvang overr øvet betingelsene for samfunnsmessig
for å reprodusere seg selv som et fritt
for de øvrige klasser og lag. Og denne
virksomhet utenom selve den abstrakte
fellesskap , som individene i dag "spon tvangen kan bare utøves gjennom prolearbeidsprosessen, og de kan følgelig
tant " selger sin arbeidsk raft. Betingtariatets
statsmakt. Så lenge politikkel\
bare reprodusere seg selv som reprodelsen for dette er igjen at alle handler
stadig
er
skilt ut som en egen s fæ re av
userende , som arbeidende. Resultatet
og tenker som samfunnsmessige indisamfunnet,
vi ~ den anta "statlig". dvs.
av denne situasjonen er at reproduksjon vider. hvilket forutsetter at skillet
tvangsmessig
form. Likevel vil ikke
en av de arbeideneles liv bare kan foremellom håndens og åndens arbeid er
proletariatets
statsmakt væ re en stat
gå sammen med merarbeide for kapitalovervunnet. Nar dette er oppnådd. har
i
"egentlig
forstand"
, fordi den er et
en. Produksjonen har altså ikke noe
vi kommunisme . ikke for. Da blir
direkte
uttrykk
for
proletariatets
int formål utenfor produksjonsprosessen
staten overflodig som en ytre tvangseresser; den er underlagt den politisk
selv. Reproduksjon er- automatisk mer- maJ, t , fordi denne nye produks jonsbevisste arbeiderklass en. Arbeiderproduksjon, med det form ål å oke me rmåten i kraf't av produsentenes frivilrådene og det kommunistiske parti reproduksjonen. Kapitalistisk produksjon
lige koo perasjon er s clvre produserpresenterer hver på sin måte en "uter akkumulasjon. kapitalisten er akkum- encle _
skilling" av samfunnets "koml'"9-unistiske
ulasjonsfanatiker.
element".
Nil r vi kan hevde dette uten :t va' re
Og om man sier at den kapitalistiske
Den viktigste grunnen til at staten må
utopister.
er
det
for
det
f9rste
fordi
produksjonsmåte er kjennetegnet ved.
bestå
i en relativt lang overgangsperdet modern e. storindustrielle proleat produsentene er s kilt fra produk iode,
er den småborgerlige innflytelsen
tariat ikke ser dette som noe "for h9yt"
s jons betingelsene, har man samtidig
som
gjør
seg gjeldende i og utenfor arm{tl å arbeide mot. men også fordi vi
angitt betingelsen for å overvinne denbeidernes
rekker, på det økonomiske ,
e r fullt pa elet eene med at kommunisne produksjonsmåten: at de samme
politiske
og
k-ulturelle område , etter
men bare lar seg realisere fullt ut som
produsenter gjenvinner herred9m mct
at
storborgerskapet
er styrtet. Lenin
resultat av en lang overgangsperiode
over sitt eget samfunnsmessige liv. at
understreker
dette
i
alt han skriver om
med proletariatets diktatur.
de forenes med produksjonsbetingelproletariatets diktatur , liksom det er
sene. Men det kan ikke skje gjennom
essensen i kinesernes kampanjer for
PROLETARIATETS STATSMAKT
noen tilbakevenden til fø rkapitalistiske
å styrke og befeste r r:volusjonen i dag.
fellesskap, gjennom at produsentene
Overfor den srnåborgerlige innflytelsen
Det sosialistiske samfunn er et sam på nytt gjør seg til "frivillige slave r"
(som vil være et element i ethvert antifunn "mellom'' kapitalis m e o~· kommun
av lokale forhold og naturens blinde
kapitalistis
k opprør) må arbeiderklasism e. der elementer av flere p roduk
rytme; det kan bare skje universelt.
sen oppretthold et diktatur og en egen
s
jonsm:lter
eksis
le
rer
side
om
side
og
og m å være arbeiderklassens eget. be statsmakt, dvs .: ove rfor småbor?;eringen av disse er endeg_ylclig befestet .
visste verk.
skapet må proletariatet opprettholde
Kommunismen
inneb,C'rer
produsentEn slik "gjenforening" e r uttrykk for
bo rgerlige institus joner. Selve eksienes frie og bevisste regulering av det
en ny produksjonsmåte fø rst i det 9ye stensen
av en særegen institusjon "stat"
samfunnsmessige liv . noe som betyr at
blikk det samfunnsmessige fellesskap
er
i
seg
selv et borge rlig fenomen , og
samfunnets grunnvoll ikke lenger er
frivillig arbeider for kollektivet - i
nødvendigheten
av denne bunner i at det
blindt virkende 9konomiske lover, men
forvissning om at ingen enkeltpersoner
økonomiske
grunnlaget
for klassens
m enneskenes politiske bevissthet.
har privilegier som setter dem i stand
eksistens
ikke
på
noen
måte
er over..:
Under sosialismen vil alts A denne nye
til annet enn på sin side å arbeide for
vunnet
en
gang
for
alle.
Med
tanke på
produksjonsmJten v:C're representert
det samme fellesskapet. Først da e r
dette har Marx i "Kritikk av Gothaved arbeiderklassens politiske herreskillet mellom produksjon og konsumpprogrammet" gitt de helt allmenne bedømme.
Men
fordi
dette
kommunistsjon opphevet, og fø rst da er det matstemmelsene av statens funksjoner i
iske
"elementet"
stådig
bare
represenerielle grunnlaget for lønns arbeide t
overgangssamfunnet.
Han viser her
terer
en
del
(
og
ofte
en
svært
liten
del,
opphevet. En ny produksjonsmå te må
som
f.
ek~i
Sovjet
i
20-åra)
av
hele
hvordan
den
"like
rett"
(som proletarvære basert på at fellesskapet like
forts. neste side
~
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USSR •• FO RTS.
iatets tvang innebæ r er i det man behandler alle ikke-arbeidene som arbeidere) i sitt vesen er en borgerlig
rett . Som en e gen r e ttsinstans inneha. re r den tvang , no e som viser til at
det stadig eksisterer motsetninger og
o pps plitting i samfunnet. Denne rettens prinsipp er at en hver skal få tildelt "s in" del av samfunnets res surser
målt i forhold til den arbeidsinnsats
han / hun "gir" samfunnet . Først i det
fullt utviklede , kommunistiske samfunnet kan enhver "yte etter evne og
ffL ette r behov" . Så lenge man trenger
en borgerlig r ettsinstans til å "kontrollere" befolkningen , beviser det at
deler av produsentene umiddelbart
ville handlet anne rledes og "usolidarisk", hvilket be viser at motsetningen
mellom produksjon og konsumpsjon.
mello m individ og fellesskap og mellom
ands- og kropps arbe id enna ikke er
opphevet.
Arbeiderklassen trcn &er altså en
statsmakt. Overfor smtl.borg~rs kapet
m ii det s pille bo r gers kapets rolle.
Men denne statsmakten s lutter tt være
arbeiderklassens statsmakt i det øyeblikk den ikke lenge r r epresenterer
den nye sosiale kraften . så snart den
ikl,e lenger er et m i ddel til :i ilmf<;>re
kommunismen , så snart den ikke leng;.er e r forankret i en politisk bevisst
og "inneforstå tt" arbeiderklasse. D.a
blir den en tvangsmakt ogs å overfor
proletariatet. Og da har prol etariatet
mis tet all makt. Arbeiderklassen kan
bare hapo litisk 1nakt. Gli r denne ut
av prol etariatets hender. blir den en
s tatsintstitusjon av borgerlig type:
den blir selvstendiggjort . skilt ut fr a
Den borgerlige stat er
s amfunnet.
"nøvtral" og· blind. Proletariatets"

stat er partisk og bevisst., Den borgerlige stats blindhet er en funksjon av
økonomiens kaos - den proletariske
statsmal<ts partiskhet kan ikke uttrykke annet enn arbe iderkl assens frivilligE
disiplin. Her finnes ingen mellomting.
Og det skulle ikke væ re s æ rlig tvil om
av hvilken karakter dagens sovjet- ru.ssiske statsmakt er .
SOVJET: OPPGIVELSE AV KOI\IMUNISMEN
Ut (ra det som er sagt. e r de t kL1 it
at selve eksistensen av en statsma.kt
im1ebærer en konstant fa re for aL clen
skilles ut og lø sriver seg fra sarnfun net. Men i Sovjet-samfunnet var den ne faren overhengende, i en helt annen
grad enn den vil komme til å bli etter
revolusjonen i Norge. Årsaken til
dett e finner vi i det russiske samfun nets tilbakeliggenhet. Det russiske
borgerskapet hadde langt fra fullfø rt
sin oppgave med å knuse tsarismen,
innføre borge rlig demokrati og å reise
en moderne industri. Oktoberrevolusjonen fikk derfor en "dobbeltkarakter":
prole tariatet måtte i tillegg til "sine
egne" interesser også representere
borgerskapets , dvs. gjennomføre de
oppgaver det nasjonale borgerskapet
hadde vært for kraftløst til å påta seg.
Når bolsjevikene ikke maktet å bygge kommunismen ,
skyldtes de t i tilegg til det på mange
m åter uheldige utgangspunktet, at landet kom til å befinne seg i en ekstremt
presset situasjon stilt overfor de vestlige imperialistmaktenes krigsforbredelser.
Det er allment kjent hvordan hele
det politiske liv degenererte i perioden

Fra industrialisering·cn i 30-åra.
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etter Lenins død og fram til annen
verdenskrig (se bl .a. tidligere nr. av
Gnisten) , og vi nevner det bare stikkordmessig: veksten i byråkratiet ,
byråkratiseringen av kommunistpartiet (som skulle "kontrollere" by rå kratiet'.) . tvangslovgivningene i arbeidslivet , arbeidsleirene , karrierismen og enmannsstyret i bedriftene ,
framveksten av et nytt direktørsjikt
og en ny gruppe eksperter , avpolitisering av alle beslutninger osv. osv.
Det er her ingen grunn til å moralisere
over Stalins person . men vi m t1 nøkternt kunne slå fast at bos jevik partiet
ikke mal<tet å sikre de statlige institusjonenes p roletæ re maktbasis.
Utviklingen i Sovjet p!l 30 - talle t lar
seg overhodet ikke forsa om man ikke
ser den som en funksjon av den kapitalistiske omverden. Til a begynne med
var nok den hurtige industrialiseringen
uttrykk for partiledelsens og til dels
også arbeidermassenes bevisste og
politiske prioriteringer for å forsvare
ele erobrede posisjoner mot imperialismen, men produksjonsveksten og
tvangsindustrialisering fikk snart en
egendynamikk som man siden ikke har
kommet ut av I Stalin hadde utvilsomt
subjektive forsetter om t1 bekjempe
byråkratiet og den nye direktø rklassen. Og i arbeiderklassen fant man
sterke innslag av oppriktig entusiasme.
For så vidt kan det væ re rimeli g :1
karakterisere samfunnet i hv e rt fall i
de første industrialisering-sårene som
et "arbeidermonarki ", slik Breclit
gjorde det. Men det kan heller ikke
væ re tvil om at frivillig heten ganske
snart avløses av tvang , noe som entydig framgår av lovgivningen , by r å.kratiseringen og fraværet av en pol itisk
offentlighet. Vekst i statens omfang
og virkefelt på den ene side, oµpkornsten av direktø rsjiktet i enkeltbed riftene på den annen side - det e r de to
komplementæ r e tendens e r som siden
har dannet grunnlaget for den sov jetiske samfunnsutviklingen , og ingen av
delene representerer arbeiderklassens
interesser av å innføre lwmmunismen.
Så lenge produks jonen - også opp rustningen - var politisk moti ve rt.
kan vi snakke om en slags autoritæ r
bruksverdiproduks jan (' 'arbeidermon arki ")..,.. Men i det øyeblikk produksjonsøkningen - uttrykt i penger - blir
et mål i seg selv; når arbeide1 k la sli
sens konsum bare er en utgiftspos t i
produksjonsøkningen , og den ut over
konsumet ikke har no e å arbeid e for i
samfunnet - når den altså arbeider
utelukkende for å få sin lønn , m e ns
direktøre ne ikke har annen interesse
enn "sin" bedrifts profitt (på bekostning av arbeiderklassen og samfunnet
forøvrig) - og nå r statsm akten under
slike forhold ikke ser noen ann en oppgave enn å "regulere" produksjonen:
s ø rge for lik evekt og produl<s jonsøkning , og den med det som enes te kriterium (at den ikke legger politiske
kriterier til grunn for sin virksomhet ,
er noe også Ebbing & co. innrømmer)
bestemmer investeringene s retning
og omfang , cia må man nødvendigvis
trekke den konk lus ion a t ar
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sen i Sov jet-samfunnet side n 30-åra
h;:ir vaTt like mye ekspropriert fra
procluks ionsmidlene som sin e lønnsarbeiderka me r a ter i de pvrige kap -;
italistiskc land. Statsmaktens styrke
tvde r bare p,1 at vi her har :i g j(H'C
med en spesielt hoyt organisert kapitalisme: med statska_Eitalisme _
DAGENS USSR
Ved Stalins bortgang hadde arbeiderklassen alt lenge s tå tt maktesløs. Dir ektørsj iktet , dvs. representantene for
de framvoksende enkeltkapitalene,
saboterte systematisk de virkelig samfunnsmessige interessene. Det stnt-lige byri'd,ratiet hadde imidicrtid ikk e
noe perspektyv på den videre utviklingen som gikk ut uve di rekt\~ renes
egne dypeste ønsk er v!,; egentlige int er esser : å økf: akku1nulasjonen . Helt
si.den NEP-perioden hadde statFn rn 3ttet ~-A i spissen for å overvinne df-'.
Sff<c~borge rlige former i de:1 <,) kc ,nom.iske basis og i m e nrn~sh:ne:c; tenh:-måte som virket som f:. n ~ced: hemsko
for den nødvendige utvikling av produk tivkreftene. Gjern,om NEP og gjennom
tv::rngskollel-:tiviseringen bl e srn :ipro dusentene ekspropriert fr:.i µreduksjonsbetingelsene , i det [1,.,n,te tilfellet
gjennom at .ien p1·ivate k~iptial akku m u lasjon ble sluppet fri. i det and r e gjAn 110:r.1 at staten overtok akkumu1as 1ons funksjonen. I begge tilfPl! er v::il· dEt
snakk om å få produs211tcne til f! pre dusere samfunnr,,:rt":e~sig, nicn samfunnsmessig nettopp i abstrnkt. lyJri;erlig forstand. En slik r,roduksjon
som nok overvinner den trange horisont som eksisterer for den lille vare produsents reproduksjon(som folger
Marx' skjema for enkelt varebytte:
v-p-v), men den makter fl gj9re dette
utelukkende ved å la 9kningen i rikdom
foregå helt indifferent i forhold til
alt - også i forho ld til elet produserende fellesskaps behov c,g bevissthet.
Følgen av dette var at a rbeiderne ikke
Fiadde annet fo rma l med sin virksom het enn det indi viduelle konsum. Selve
den samfunnsmessige produks jon, a.i;,beidet. ble en fiendli g makt overfor.
dem , p resis som under vanlig kapital,istiske forhold. Gjennom selvst encliggjøringen av den borgerlig-bydkratiske statsmal,t, ble samfunnet
splittet i to leire med grunnleggende
motstridende interesser: på den ene
siden en arbeiderl<lasse med ~rnskcr
om øk t individuelt konsum. på den
annen side direktø rsjiktet og statsmakten med interesse av il. øke akkumulasjonen. Arbeiderklassen i
Sovjet e r en virkelig lv,nns a rb eide rklasse - et pro letariat, den reproduserer seg selv som lønnsarbeidere hva ellers? - At staten best emmer de almenne
kvant a jern , ku ll , stå l osv. som skal
produseres, betyr ikke at det er
"bruksverdiproduksjon". Staten gjør
ikke annet enn å sørge for en viss
likevekt i økonomien , og lar ellers
produksjonen gå sin gang på en så
friksjonsløs m å te som mulig. Under
kapitalismen produseres det fak t isk
1.'
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skal vi tru

på Hva

må gjøres

eller Peking Review?

11 ·.-a ··bor;-;c.: rJ:µ; i sip kje rn e·· skulle
hety 1-!r ~:md,·n10s1! _,jq ] gj (, re ruJe
t"ur. Vi ska t li:,rc• -: :tcre k urn 1mu1istc,11

KUlom Sovjet
Detme gangen skal \"i bringe et !Jidrag lii di skusjonen o m sos iali s m 0
og kapilali s rne i So\jet fra en av
id eologe ne til K l ll. -gruppa - J11rge n
Sande mose. i\ntakcl ig li te piial, ta,
men likevel inl. L!ressanl - i Norsk
Filosofisk Tidsskrift nr . l / 7 S konkluderer herr Sandemose en a mrneld e l se av sine imdsbrødre Ebbing
og Overrein s bok ··s talini s men - en
marxi s ti sk kritikk'' p:1 de nne rn iite n
(uthevingene e r v:tre):
"J\1Ltli ghetsbetingel s ene for en ny
klasse 111 :1 jo til sist føres tilbake
til at revolusjonen i oktobe r Ell?
hadde en dobbeltkarakt er. Den fikk
en dobbelt kraft lordi d c n til fr edsstil t e bade borgers k ap og p r o 1 e t a r i a l . De t var
vel i denne enheten at de borgerlige interessene se inere kom til it
selvstendiggj or e seg overfor de
proletariske .. \t dette kwrn e skje p ~i
tross av eks istensen riv proleta riatets diktatur, er ilJ,c underlig. For
som Lenin sa, ogs:i dette diktatw.· e r
borge rl ig i s in kjerne."

Lc.:ni ns egen '- Urder ing av ukt"'-'err cvol usj <nw n :.: m:,nedur ctlur . '' Oktoliern'vol lt,-,j r,nc.: n gJcnnomgar s ukscss i ve ut\'iklingssLacl, e r fura11
.,>_:m ene p ii oss , vinne r n ,akta for sovjeten e, rr a Vri "I er borgerskapet
del poli t iske herredømmet og fører
tl et over til proletariatet og de
fattige bøndene. '' (Coll . Works 26 ,
s. 380) . Skal vi tru pli Lenin e ller på
Sande m ose-~
IIV,\ .\1 \ t~l•!III•::-.
\ V I S,\ !l i

.'~1Jl(1;1-:s t-.lJ~.\11 '

:-;r s· 1' "" L SI 111) 1•:N I "'' li! nr IN IJ

U •nin p,ii11t.-d 11u t : " Il foll ow s lh a t und u Co m mun i~.m lh crt.• r l"m 11i n-. (or a lim e not only bourgeois
r ig h t, hut f! ,: c n th<' bourgeois s tate - wilhout the bourgeoi,ic!'' (The! S tate and Re1:ulutiAm.) Wc are nt w in
t h e mid!<-t of thi s period of h bto n cal d c v t.·l...1pmt.•nt.
··W1th1Jul the bouq;coisic"' docs n nt m ea n thai bour-gPnis <·kmC'nt s no longer C'X h:t; it mcans that lht_• re.te•
tionary rule of t he bo uq,{co i!',it• has bccn o verth r•,w n ;t nd
a dil'li.llursh ip of the prole tariat h as b<..'t.'n cst.ibli~hcd,
.i.nd the proletariat .ind o lhcr working peop lc have be•
ennu· ma..c:;t crs o f th ~ state. A.c;, tt1 "' t IH.' bouq(roi.-, s ta te,"
thi~ too dncs not m t•an tha t t h <'rt' is_ no t·s:-ential dirf, ·n•nc1· b t'!Wt_'l'n it and th1' original nwan1ng of the bour~1•01 s s tc1ll.' ; it nwan s th ai bourgt_•o1s right c;in not ac:; y e t
b" L·ompktel y climin~tcd and is in Ct'l' li.ii n aspccts ill·
lmn-d 1:-i c- xi c:; t lf'~.:\lly. prolt:ctcd by th,· ..,ta le- . and und<'r
lh :· dirl;itnr..,hip of th0 prold.:\ria 1 it r :rn ·)nh· b" rec:;tric-1•·d
Pekinfl RcdC: w, Nn. [ I

En del av a rbe ide r klassen ?

ogsa_ bruksvenli e r - noe man ikke ai.r
iru1trykk av ved les ning av Sovjet- fo rsvarernes skrifter. Om man argu m en ;terer for at staten i Sovjet iJd.,e p rimaTt fylle l" overbygningsfunk jso ne rv
men er en allmektig produsent og s om
sådan repres e nte rer direkte den ~konomiske bas is . og at den a ltså sk ille r
seg radik a lt fra den se lvstendiggj orte
borgerlige statsmaU . m:1 man kunne
pilpeke at den
er en de l av en,
r eell sosial kraft. ~,t den i se selv e r
9 ,
ba.' rer av en ny produks jonsmate
Staten m {i tte da enten r epresente r e
den klasse som vil realisere den eneste genuint nye produksjons m å te n:
arbeiderklassen. SV-venst refløyen
hevder ikke at de tte er t ilfe lle t , noe
derimot trotskistene gjør , og man m å
i kons e kvens ens navn innrøm m e a t
disse siste gjennom s in betegnels e
"degenerert arbe iderstat" i hvert fall

t9 r s e i 1pynene inne by rden av sine
egne teo ri e r. F ølgen av en slik analyse e r at by r å kratiet e r e n " de l av
a rbe ide rkla ssen" og at s amfunnet be vege r s eg på vei m ot kommunismen
(fo r en pole mikk mot dette synet , se
Røde F ane nr . 4, 197 5). Hvis m an
derimot innrømme r a t d;igens Sovjet
e r et klasses amfunn , rna det statsæ rende s jikt som en e gen klasse re pr es ente r e nye og s æ rskilte klass g.interess e r med forankring i en e gen
pro duks 1onsmatf . At dette ikke er
tilfellet , fram ga r av det enkle faktum
at hele produksjonenes innretning fak tisk ikke stemmer overe ns med byrå kratiets konsumbehov (og hva skulle
dere s "klasseinteresser" ellers kom me til utt rykk i?) - ja , at deres mange fors øk på å prioritere konsummid FORTS. NESTE SIDE
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USSR .. FORTS.
delindustrien sterkere i forhold til
den forvokste produksjonsmiddelsektoren, til dags dato ikke har ført til
nevneverdige forandringer.
2,
Helt siden 30-åra har økonomiens
"spontane" krefter gått i retning av
utskilling av enkeltkapitaler. Og det
som kjennetegner enkeltkapitalene, er
at disse ikke arbeider for å tilfredsstille totaliteten av de konkrete, samfunnsmessige behov (som jo innebærer
at man ser sin egen virksomhet i en
felles sammenheng). men i å øke den
pengeverdi produktene representerer,
hvilket betyr at de arbeider abstrakt,
løsrevet fra helhetens intere sser
(dvs. : helheten framtrer bare som
noe isolert, løsrevet og "tinglig" i
enkeltprodusentenes bevissthet , som
en abstraksjon som stå r overfor dem
som en tvangsmakt) . Det var denne
n.oldningen til foretakets virksomhet
som alt tidlig førte til at direktørene
produserte varer av lav kvalitet , mistet interessen for teknologisk fornyelse , saboterte plandirektivene , lot
være å utnytte produksjonskapasiteten
osv. Men det statsmakten i denne
sammenheng reagerte på , var ikke
produsentenes (både direktø renes og
arbeidernes) faktiske forhold til sin
virksomhet, som bare ville kunne endres gjennom en politisering av hele
samfunnet. Byråkratiet reagerte
utelukkende på at plandirektivene som selv ikke hadde annet formål enn
å øke den abstrakte rikdom'. - ikke
ble oppfylt , og alle økonomiske reformer siden 1956 har utelukkende
tatt sikte på å få enkeltkapitalene til
å oppfylle planene mer effektivt.
Det er riktig at disse reformene
(spesielt de i 1005) ikke har opphevet
"planen" som en overordnet instans,
men at de langt på vei bare har tjent
til å lette oppfyllelsen av dem , i det
direktørernes egeninteresser bedre
stemmer overens med planens "øns ker". Men dette sier samtidig noe
vesentlig om hva slags karakter planlegningen hele tiden har hatt: at den
med abstrakt økonomisk vekst som
eneste m ålsetning aldri på noen fundamental måte har vært i strid med
enkeltkapitalens interesser . .12.fil!.
by råkratiske statsmakten er - som
ethvert byråkrati - primært interessert i a opprettholde sin egen status ,
men dermed er det avskå ret fra å
foreta en type planlegging som går
radikalt på tvers av enkeltkapitalistenes interesser. En regulering av
qikonomien med sikte på å avskaffe alle
de spontane kapitalistiske elementene ,
ville jo ikke bidra til annet enn å gjq>re
byråkratiet selv overflødig. Og derfor er byråkratiets evne til å tilfredsstille sine luksusbehov i dag et resultat av dets overbygningsfunksjoner ,
som er avhengig av en "kaotisk" økonomisk basis. For s å vidt som det
dirigerer og kontrollerer denne "basis" , står dets interesser i partie ll
motsetning til direktø r enes . men den

grunnleggende interessen er likevel
felles: å holde arbeideri.c ned . . lønnsslaveri, som oppsplittede og undertrykte individer og forhindre framveksten av et reelt produksjonsfellesskap.
Dersom staten virkelig skulle klare
å gjøre seg selv til en reell produsent ,
ville den gjøre sine egne byråkratiske
funksjoner unq>dvendige, og hele samfunnsformasjonen ville måtte regredere til et førkapitalistisk , "feudalt"
nivå. Men når statsmakten verken
har egne eller proletære klasseinteresser å representere gjennom den
q>konomiske planlegging, må man spørre seg hva som bestemmer den statlige aktiviteten, hvilke kriterier som
ligger til grunn for virksomheten.
De som sier at det ikke lar seg bestemme nærmere, sier dermed også
hva slags kriterier det egentlig er:
anonyme og "nøytrale" , og det er ikke
annet enn borgerlige kriterier . .1&,_
"ubestemt" dirigering av økonomien
er borgerlig diri&ering . En stat som
ikke har annen malsetting enn å be- .
sørge hurtigst mulig økning av den
rent abstrakte kvantitative rikdom
har aldri eksistert før kapitalisme~
og vil heller ikke dukke opp igjen etter at kapitalismen er overvunnet en
gang for alle.
SÆRTREKK VED DAGENS SOVJETISKE ØKONOMI
Det som skaper forvirring, er den
form akkumulasjonen antar i dagens
USSR. Situasjonen er jo den at vi
ikke finner den spesifikt frie konkurranse som normalt har vært grunnlaget for akkumulasjonen. Under privatkapitalismen kan de enkelte bedrifts eiere fritt investere sine penger i nye
produksjonsmidler og flytte produksjonen både fra bedrift til bedrift og
fra sektor til sektor. Kapitalisten
"eier" en viss pengemengde som kan
investeres i de produkter og den arbeidskraft han ønsker (etter kapitalens
"allmenne formel" p-v-p'). Et resultat av denne kapitalbevegelsen er
jevnlige overakkumulasjonskriser,
kapitalsentralisering og arbeidsløshet, men på den annen side også revolusjonering av arbeidsprosessen ,
teknologisk fornyelse og visse kvalitetsforbedringer på var ene (framtvunget gjennom konkurransen). Statsmakten i Sovjet har hittil fo rhindret alt
dette i temmelig stor utstrekning.
Arbeiderne kan ikke uten videre sies
opp, de er "knyttet" til bedriften;
staten "tildeler" produksjonsressurser , setter opp produksjonsmålsettingen , legger opp priser osv. (dog med
stadig større margin for enkelt kapitalistene). Det kunne derfor være
naturlig å tenke seg at vi sto overfor
en økonomi av enkle vareprodusenter
med produksjon av bruksverdi som
utgangspunkt og sluttpunkt , der staten
hadde kontroll over pengesirkulasjonen og pengene fungerte bare som verdimål. I en slik v, konomi ville arbeidskraften ikke være vare og dynamikken i produksjonen ikke akkumulasjon
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Det som imidlertid faktisk skjer, er
at staten , på grunnlag av en på sett og
vis "småborgerlig" økonomisk basis
(betraktet som et forhold mellom selvstendige bruksverdienheter) selv står
for den vesentlige delen av akkumulasjonsbevegelsen , og at den i den forstand delvis fungerer som en reell felleskapitalist. Staten dirigerer verdiforøkelsen (bevegelsen p-v-p'). Den
står for forflytning av arbeidskraft,
for prioriteringen av de enkelte sektorer og næringsgreiner , den bestemmer
akkumulasjonsraten osv. Det er grunnen til at vi ikke finner overakkumulasjonskriser av "vanlig" type. Men vi
finner heller ikke de teknologiske innovasjoner og det større varetilbud som
har kjennetegnet det økonomiske oppsving i Vest-Europa etter krigen . ...2lli.,onomien mangler en del av den regulære kapitalismens fordeler , men den
har heller ingen av kommunismens
fordeler. Den er stagnerende. Man
har f.eks. anslått at forbudet mot
(langvarig) arbeidsløshet har ført til
at ca. en femtedel av den totale arbeidsstokk er beskjeftiget med samfunnsmessig helt bortkastet arbeid.
Sløseriet med de materielle ressurser
er stadig et enormt problem. Og den
tekniske tilbakeliggenhet er og blir
prekær. Men det er ikke rart at det
er slik i en amputert kapitalistisk øk onomi av denne typen , en økonomi som
f.eks. Sovjet-eksperten H . Ticktin har
gitt følgende karakteristikk: "administrert økonomi som ikke kontrolleres
av noen" , den er et "system uten kontroll" (heller ikke av markedet) .
. For byråkratiet eksisterer ingen
andre tenkelige løsninger enn å slippe
markedskreftene løs. Men heller ikke
det er mulig. Not:l slikt ville bl.a.
resultere i en industriell reservearme
på ca. 20 millioner mennesker , om
man forutsetter en utvikling tilsvarende den som har funnet sted i Jugoslavia. Å la disse følge jugoslavenes eksempel og utvandre til Vest-Europa som
fremmedarbeidere, ville være politisk
umulig. Samtidig må man på et eller
annet vis tilfredstille arbeidernes konsumbehov , som jo ikke kan sakke altfor langt akterut i forhold til "vestlig''
standard. Og en måte å øke levestand arden på uten å senke akkumulasjonsraten, er imperialistiske tiltak overfor omverdenen: s ærlig den "tredje
li
verdens" billige konsumvarer spiller
en vesentlig rolle her ( noe som iflg.
Sovjet-apologetene i SV ikke har noe
med imperialisme å gjøre'. Jvnf___
f.eks. "Kontrast" nr. 53-7 5).
Sovjet-økonomien er i stagnas jon .
Den er preget av sterk kapitalkonseqtrasjon, men k jennetegnes ikke av
kapitalens vanlige sentr aliseringspr q sesser og deres "rensende" effekter.
En økonomi i s å degenerert forfatning
som den sovj etiske kan ikke annet enn
å gripe til ekspansive tiltak før økonomien bryter fullstendig sammen, og
det er på denne bakgrunn vi må se de
siste års vekst i rustningsindustrien
og økonomiens forvandling til krigsøkonomi.
T.W.
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DOM MEN ..
FORT S.
den befinner seg i en sosialdemokratisk bakevje.
Ledelsen i arbeidernes "eget" forbund Norsk Jern & Metallarb. forbund ,
har påny bekreftet sin karakter av å
være et verktøy for borgerskapet innen
fagbevegelsen.
Den småborgerlige
ideologien er en betydelig faktor i arbeiderklassen - den flyter til arbeiderne gjennom utallige kanaler, ikke minst
gjennom de eksisterende politiske partier. Opportunismen i arbeiderbevegelsen er heller ikke noe tilfeldig fenomen i imperialismens (monopolkapitalens) historiske stadium. Den imperialistiske økonomien sørger for å
"bestikke" enkeltskikt i arbeiderklassen og slik bringe dem over på borgerskapets klassestandpunkt. Slik kan
disse lede arbeidernes kamp inn i de
klassiske sosialdemokratiske blindgater. Opportunismen , s æ rlig forstått
som borgerlig innflytelse i arbeiderklassen, var for Lenin et nødvendig
trekk ved imperialismen.
Arbeiderbevegelsen er preget av
mangelen på et sentrum som konsekvent forfekter arbeidernes klasseinteressser og effektivt kan utvikle og
samordne brede sympati- eller protestbevegelser for streikende arbeidere, og slik utgjøre en slagkraftig motvekt til borgerskapets sentra i arbeiderbevegelsen. Arbeiderklassen har
ikke noe LO-apparat og ingen etablerte
partier å stole på , men bare sin egen
kampkraft.
KUL's hovedbestrebelse som politisk organisasjon går nettopp ut på
gjennom Kommunistisk Arbeiderforbund å bidra til å skape et slikt sentrum i form av det kommunistiske partiet. Men dette partiet kan bare bygges ut av de mest klassebevisste arbeiderne selv , av klassebevisste arbeidere som er herdet i den type
skjerpet klassekamp som NoHa-arbeiderne står oppe i. Kampen retter seg
ikke bare mot kapitalistene isolert ,
men innebærer en konfrontasjon med
borgerskapets representanter i a r beiderbevegelsen. Den viktigste del av
kampen må føres på tvers av borgerskapets lovverk og rettsapparat. Arbeiderne kan bare satse på å gå inn i
og vinne den styrkeprøven borgerskapet nå legger opp til , og ikke unngå
den ved å sette sin lit til det borgerlige
lovverket.

Tiden går
- klassejussen består.

KJØ P KUL- BOKA ··KUL 2 AR··

Kommunistisk Universitetslag har nå
gitt ut en bok med tittelen "KUL 2 år" .
Utgivelsen har vesentlig to formål.
For det første skal boka lette organiseringa av materialet til KUL's studiesirkel. Det som tidligere var enkeltstående stensiler er nå samlet mellom

-boka bestilles over KUL 's postadresser
(se baksida) . Den fås også i bokhandelene.

li

LES O&SA
•

BnhjIN~ iij

Aktiv solidaritet med Hammerverkarbeiderne'. - avvis dommen fra Stavanger byrett'.
Ingen respekt for klassedomstolen~
Gjeninnta de oppsagte - med eller
uten ny rettsavgjørelse~

to permer . Denne delen av boka gir i
tillegg en oversikt over sirkelen som
helhet og anvisninger på annen litteratur som er i bruk på sirkelen. Boka er
altså ment å bli obligatorisk for dem
som i framtida skal gjennomføre KUL's
studiesirkel.
For det andre skal boka formidle
KU L's politiske profil. Denne delen
av boka består av stensilerte skrifter
og artikler fra Gnisten som er KUL's
avis. To hensyn er tatt ved sammensetting av dette utvalget. Det ene er å
gi en skisse av den politiske utvikling
laget har gjennomgått fra det ble opprettet høsten 1973. Det er forsøkt ved.
å trykke opp artiklene uendret og åsette dem sammen kronologisk. Det and~e
er utfra hva som laget anser som spesielt viktig i arbeidet med å etablere en
ko!Mlunistisk politikk i Norge i dag.
KUL's politiske miljø har vært Universitetet på Blindern. KUL har ført
en ~ontinuerlig diskusjon med representanter fra AKP og SV. Det går ~ydelig
fram av en del av artiklene at de hører
hjemme i en direkte polemik k med disse
organisasjonene og artiklene representerer da også viktige politiske markeringer som er gjort i forhold til disse
organisasjonene.
Markeringen av det tidsbestemte i
denne boka - som jo også framgår av bokas tittel, har i tillegg en annen side.
Boka representerer en avsluttet fase
i lagets utvikling.

Teoretisk tidsskrift for
KOMMUNISTISK ARBEIDERFORBUND
Postb oks 28 63 . Ka m pen Oslo 5
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kamp, deriblant også Rtreikebryteren

GN·,s·r·EN~
Organ for Kommunistisk
Universitetslag
Ansv. red.
Hilde Haakonsen

*
.... STATENS LØNNSKOMITE .....
Slik avslørte AKP-gruppen selv bedre enn noen andre kunne gjøre det det tvers gjennom hule i gruppens
fraseradikalisme i den siste tida.
Sammen med de mest proletære og
framskredne elementene blant de
statsansatte svarer vi kommunistene
på de siterte spørsmålene fra "AKP
(m -1) ": Hele kapitalismen og dens lover er basert på rov av merarbeid fra
lavtlønte av alle slag'. Hele borgerskapets rettsapparat er rettet inn mot
arbeidsfolks kamp for sin rett'. Derfor
er det "lovlig" både "å stjele fra de
lavtlønte" og "å ta fra de statsansatte
retten til kamp"'. Men verken de
lavtlønte statsansatte eller arbeiderklassen henter retten til å kjempe fra
det borgerlige lovverket , men tar
denne retten selv når deres interesser
tilsier det'.
STREIKEBRYTERI FRA SV-HOLD
Men sin oppslutning om illusjonene
om "lovlig" streik har AKP-gruppen
ikke bare enda en gang avslørt seg
selv .;;om konsekvent legalistisk, men
også spilt kortene rett i hendene på
fiendene av de lavtlønte statsansattes

i NTL på universitetet, Tom Sørbø. I
stedet for å gjøre sitt for å klargjøre
lov- og avtaleverkets karakter og dermed den nødvendigvis "ulovlige" karakteren av streikene mot Statens
lønnskomite, spilte AKP-gruppen på
frykten blant endel statsansatte for å
gå på tvers av de borgerlige lovene og
pukket på streikenes "lovlighet". Når
så den lett forutsigelige dommen i
Arbeidsretten falt over de NRK-ansattes streik som "ulovlig", kunne
folk som Sørbø med en viss appell
med triumf konstatere at de hadde
vært i sin fulle rett til å sabotere og
bryte streiken .
Dette tøvet fra Sørbø & co. (som i
rettferdighetens navn overhodet ikke
var representativ for massen av SVere på universitetet) vil og må møtes
av de statsansatte med at streikebryteri er streikebryteri, helt uavhengig
av om streiken dømmes som "lovlig"
eller ikke av borgerlig rett: '.'Ennu er
en streikebryter/ fredløs niding tross
han nyter/ vern fra selve kongens
råd. " (Rudolf Nilsen) . Men med sin
pukking på proteststreikenes "lovlighet" har AKP-gruppen gjort det motsatte av å legge grunnlaget for en
slik holdning.
LÆRDOMMENE
De lærdommer som de mest proletære og framskredne lag av statsansatte må trekke av dette og stille i ledelsen for den videre kampen mot
Statens lønnsplaner, er følgende:
Fortsatt er det slik at fra høyre- og
venstre-sosialdemokratiet må en hele
tida være forberedt på sabotasje og
streikebryteri. AKP-gruppen på sin
side, som på grunn av fraseradikale
provokasjoner blir trukket fram som
en revolusjonær fare i borgerpressa,
er i praksis et legalistisk haleheng og
ubrukbar som vegviser for arbeidsfolk. Arbeiderklassens erfaringer som er oppsummert av kommunistene
i parolene om å avs løre og bekjempe
de reformistiske og revisjonistiske
forræderne, om å sette fagapparatet
tilside til fordel for s ærskilt valgte
streikekomiteer, og om å gå tvers
gjennom lov til seier - er på ny bekreftet som den eneste vegen fram.

I'\

KOMMUNISTISK
UNIVERSITE TSLAG(KUL):

GNISTEN
utgitt

me d
støtte fr a
Kulturf ondet
Sam skip naden .

Bergen: Postboks 29,
5014 Universitetet, Bergen
Oslo:

Postboks 3815
Ullevål Hageby
Oslo 8

Tromsø: el o Svein· Smelvær;
Inst. for samfunnsvitskap, Universitetet,
9000 Tromsø

Natur dia I ekt i kk
Det sies at vendehalsen kan vri
hodet helt rundt uten tegn til smerte.
Denne egenskap er imidlertid langt
vanligere blant laverestående dyrearter. Nå kan vi imidlertid glede
leserne med at denne sjeldne egenskap har en viss distribusjon blant
artianerne. Dyrene har nytte av en
slik egenskap under jakten på føde.
Artianernes parti har tilsvarende
bruk for denne egenskapen under
tariffkamper. Da embedtsmennene
streiket for 3 - 4 år siden, fikk de
høylytt støtte fra artiumsfronten.
Likeså SAS-flygerne.
Her på universitetet gjallet kampropet i NTL-foreninga: "Like krone
illegg splitter de høytlønte fra de
avtlønte." En kjent "m-1"-lektor
este opp sitt husholdningsbudsjett
or å forklare hvorfor de over lønnslasse 17 trengte prosenttillegg, og
e under bare trengte et kronetillegg
"De høytlønte har stor gjeld. derfor
å de ha større tillegg, " het det fra
rtianernes KP. Hvis AKP' s linje
ar blitt fulgt gjennom 10 oppgjør,
ille differensen mellom lønnsklasse
7 og sjef 8 øke fra 50 000 til 500 00
Vendehals (,Jynx torquilla)
Kjennetegn: Hø res mer enn de n
~ \l
sees.
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Nå er innstillingen fra Statens
Lønnskomite lagt fram. En rekke
gamle "m-1"-krav fra 197 3 skal nå
gjennomføres for å sikre sjefsreguativets interesser. Så skulle vel
artianerne være fornøyd? Tvert om
nevner man nå behandlingen av de
lavtlønte i lønnskomiteen , er intet
"m-1"-øye tørt.
Under studia; av naturdialektikken
ble vi gjordt oppmerksom på at enhver motsigelse er en bekreftelse på
dialektikkens almengy Idighet.
I enda høyere grad gjelder dette for
selvmotsigelsen.

KUL-TRONDHEIM
- ny adresse:
Ingmunn Eidskrem ,
Singsakerbakken 13 ,
7 000 Trondheim
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PROLETARER I ALLE LAND FOREN DE RE

Nr. 2 1976 Organ for Kommunistisk Universitetslag 4 årg
Krigen i Angola går mot en avslutning ved at MPLA vi n ner en fullstendi g
seier.
Det som opprinnelig var en fri gjØringskrig mot et brutalt portugisisk
kolonistyre har utviklet seg til en
kamp mellom frigjØringsbevegelsene hvor
utenlandske makter har blandet seg inn.
Begge supermaktene, Cuba og samtlige
av Angolas naboland har blandet seg
aktivt inn i kampene.
Arsaka til at så mange land har vist
så stor interesse for den angolanske
frigjøringskampen er Angolas store naturrikdommer og strategiske plassering ,
De to nabostatene Zaire og Zambia er
Økonomisk avhengig av import og eksport via angolanske havner og tansportnett.
sør-Afrik a Ønsker et moderat EKX>
regime i Angola slik at frigjØringsbevegelsen SWAPO ikke skal kunne opprette
baser i Angola i sin kamp for å frigjøre Namibia fra de sør-afrikanske okkupantene, dessuten har sør-Afrika i
likhet med EEC-landa og USA store Økonomiske interesser i Angola.
USA og
Sovjet er i tillegg meget interesserte
i å skaffe seg støttepunkter i det sørlige Afrika.
Spesielt Sovjet er i beit
for stØttepunkter i denne delen av
Afrika.
De to frigjøringsbevegelsene, FLNA
og UNITA som går tapende ut av striden
er de som er mest forsonlige overfor
sør-afrikansk og vestlig imperialisme,
De progressi ve elementene finner en i
MPLA, og det er typisk at denne beve gelsen har sterkest støtte i arbeiderbefolkni ngen i byene og blant arbeiderne i gr uvene og plantasjene.
I tillegg
til de ideologiske skillene har en også stammemotsetnin ge r i lan det , noe
- FNLA og UNITA har visst å beny tte seg
av. MPLA oppfatter seg sjØl som "progressive" og er på ingen måte erklærte
marxister, men kan best sammenliknes
med frigjøringsbevegelsene i de andre
forhenværende portugisiske koloniene,
PAIGC (i Guinea Bissau) og FRELIMO (i
Mocambique).
Begge bevegel6ene har
etter frigjØringa fØrt en progressiv
politikk basert på sosiale reformer og
politisk uavhengighet.
Om MPLA fØrer
Angola inn på samme veg er det grunn
til å se meget positivt på MPLA's seier. Uttalelser fra MPLA-ledere tyder
på at nettopp dette er deres Ønske.

MPLA MOT SEIER

En må imidlertid være klar over at MPLA
b e står av ulike fraksjoner og at det
k r igshe rja l andet står foran en vanskelig gje n oppbyggingsperiode.
MPLA har vært helt avhengige av
våpenhjelp fra Sovjet og tropper fra
Cuba for å slå ned FNLA og UNITA's
leiesoldater fra sør-Afrika, Zaire,
USA og Vest-Europa . Det er derfor
ingen grunn til å tro at Sovjet vil avvike fra sin vanlige praksis med å be
om militærbaser og handelsavtaler som
"takk for hjelpa" eller på andre måter
forsØke å gjøre Angola til et støttepunkt for sosialimperialistenes kamp
om verdenshegemoniet.
I den situasjonen Angola er i nå er det viktig at
l a ndet ikke bli~ avhengig av sovjetisk
hjelp i oppbyggingsfasen, da vil det
vanskelig kunne unngås at Angola faller
i sosialimperial ismens klØr.
Det er
derfor viktig at vestlige land som
Norge anerkjenner MPLA-regjeringa og
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MIDLERTIDIG E ANSATTE

Kapita lismens utvikline - og spesielt i kris et ider - setter småborge rskap
og mellomlag i en stadig mer usikker
stilling. Massene av småborgere o g ar beidende mellomlag kan innta to alt e rnative holdninger til denne situasjonen. Enten kan de slutte seg til arbeiderklassens revolusjonære kamp for et
nytt samfunn. Eller de ka n klamre seg
til sine k lassemessige posisjoner og
søke å trygge sin stilling gjennom å
vende tilbake til middelalderens privilegier og laugsreguleringer.
Kommunistene sØker å framels ke den fØrste holdningen.
Fascismen i 30-åra hadde sin
grunnleggende basis i den siste.
Men fascismen er ikke dØd,
Dette
fØrst og fremst fordi kapitalismen og
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dermed den fundamentalt usikre stillingen for småborgerskap og mellomlag
ikke er dØd.
Med dette vil vi ikke hevde at de
vitenskapelige as si stentene Carl-Erik
Schul tz ( AKP) og Did rik Seip (S V) bevisst har villet fremme en fascistisk
ideologi og politikk nir d e i et forslag til forhandlin gskrav fra vitenskapelig ansatte medlemmer av NTL-a vdelingen ved universitetet i Oslo foresl å r
at midlertidig ansatte eller ansatte på
åremål som har vært ansatt i et vis st
antall år (f.eks. 3) garanteres fortsatt stilling ved universitetet i Oslo og i denne forbindelse (hold dere fast!)
~ier at dette kan skje "ved prioritering av ansatte ved UiO ved ansettelse
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gir hjlp til gjenoppbygginga.
MPLA har en 20-års kamp for uavhengighet bak seg.
Det er ikke sannsynlig
at frigjØringsb evege lsen og det angolanske folket vil gi fra seg den uavhengigheten de nå er i ferd med å vinne.
Det er i alle fall ingen grunn til å
tro på AKP's hysteriske utkjØr mot MPLA
f ordi bevegelsen mottar våpen fra Sov jet.
(En kan jo undre seg om ikke AKP
bØr revurdere sin hold ning til frigjøringskampen i sør-Vietnam om denne formen for "argumentasjon" skal anvendes
konsekvent.) En representant for MPLA,
A. Guinapo sa i et intervju i fjor
(stikk i strid med AKP 's "teori"):
"Vi har behov for våpen og derfor mottar vi det fra dem som er villige til
å levere oss det. Men det betyr ikke
at vi på noen måte aksepterer politiske
eller ideologiske betingelser av noen
som helt slag."
i faste stillinger".
Altså : Ved ansettelse i faste stillinger ved universitet e t i Oslo skal
midlertidig ansatte ved samme universitet ha fortrinnsrett framfor andre søkere, uavhengig av kvalifikasjoner ( bare de n nødvendige kompetanse forelig ger).
Det t e vil være den praktiske
konsekvens allerede av den foreslåtte
ordning med garanti om fortsatt stilling ved UiO.
Bakgrunnen for at et slikt forslag
i det hele tatt legges på bordet, er
stansen i en påkrevd utbygging av an~
tall faste stillinger, det Økende antall midlertidig ansatte uten sikre utsikter til en framtidig fast ansettelse, og den Økende omgjøring av faste
stillinger til åremålsstillinger, Dette gjelder ikke bare universitetet i
Oslo, men det hØgere utdanningsvesenet
generelt - og er et ledd i borgerstatens rasjonalisering og innsparing på
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AKP MED "VENSTRE' 'VRIDD ANTIKOMMUNISME
HØtet i Det norske Studentersamfunn,
Oslo, lØrdag 25.I.76 var dårlig besØkt,
og det er AKP-gruppens talsmenn på
Universitetet ganske sikkert glade for.
Hen det er viktig at flest mul i g får ~t
best mulig kjennskap til de faktiske
resultatene av den småbergelige, perspektivløse "støtten" til arbeidernes
streikekamper.
Representanter for KUL hadde levert
inn forslag til resolusjon angående den
saken som i øyeblikket var av størst
betydning for k lassekampen: den vellykket avsluttede sit-down-streiken ved
Orkla Sage på Braske rre i dfoss. Når det
imidlertid endte kmed at møtet ikke var
i stand til å veta noe som helst, bunnet det i to f orhold :
I. at "RØd Front"-styret sørget for
å få resolusjonsdebatten opp som siste
punkt på dagsorden med den begrunnelse
at diskusjonnen omkring forbud av det
nye nazi-part i et skulle være viktigere
( som om ikke styrking av arbeiderklassens posisjoner i samfunnet generelt og så er den beste måten å bek j empe fascismen på! ) ;
2. at det samme styret s ørget forå
legge frem en "motresolusjon", som i
avstemningen ble satt opp mot vå r.
Resultat : ingen av forslagene fikk
det antall stemmer som kreves for
resolusjonsvedtak .

ne med og gå ut fra de nye kje nnsgjernin·
g~ne ~g den n~e situasjonen. Og kjennsgJerningene tilsier at det reformistiske
fagforening~apparatet utgjør en del av
den borgerlige stat med den spesielle
funksjon å avverge streiker. Når det forholder seg slik , må visøke etter nye
metoder for å lede den økonomiske kampen uten det reformistiske fagforeningsapparatet og på tross av dette apparatet."
Vi framhevet de seinere års mange tilfelle av "ville" streiker (både i Norge og
Europa forøvrig) som eksempel på hvordan
arbeiderklassen kan vinne seire i den økonomiske kampen og styrke sine posisjoner
overfor kapitalistklassen og dens stat med
w. n i. elt ,. .,. sfl:Jle funksjo,
ved nettopp å ta i betraktning den nye situasjonen som bl.a. Strassbourgertesene
beskriver . I idsse streikene benyttet arbeiderne nøyaktig de metoder som Komintern
og RFI anga i 1928: :fsetiefagforeningene
til side , velge egne, hemmelige striekekomiteer osv.
Vi pekte også på at s like framgangsmåter
bare lar seg realisere ved intens politisk
kamp fra arbeidernes side - for å få alle
til å innstille seg mentalt på å bryte med
lovverket og ta en konfrontasjon med den
borgeerlige statsmakt. Igjen henviser vi
til Strassbourgertesene som viser at fagforeningenes integras jon i statsapparatet
nødvendigvis betyr at
"I dag har enhver økonomisk konflikt en
klar politisk karakter"
Dessuten betoner vi at denne politiske
kampen må føres også mot legalismen og
reformismen blandt arbeidernt! selv , og
poengterte en tredje viktig retningslinje i
Strassbourgertesene:
"Kampen mot alle kapitalens forbundsfell e r
må skjerpes, blant annet må arbeiderklassen foran utbruddet og særlig under
konflikten advares om at fienden finnes
innenfor dens eg:ne rekker . "
-

KOMHUNlSTENES OPPSUMMERING AV ORKLASAGA-STREIKEN.
Selve resolus j onsforslaget er gjengitti
(ved siden av R.F .-styrets "motforslag" ,
Som man ser, prøver vi å peke på de po
itiske lærdommer arbeiderklassen kan
trekke av Saga-arbeidernes kamp.
I begrunnelsen for forslaget tok vi
utgangspunkt i den beskrivelse den RØde
Faglige Internasjonale (RFI) ga av fagforeningenes situasjon alt i 1928, i de
såkalte "Strassbourgertesene" :
"Som revolusjonære dialektikere må
vi, når vi bestemmer våre oppgaver, rek -
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"RØD FRONT" MED ÅPEN ANTI-LENINISME
Med utgangspunkt i slike betraktninger la vi fram vår resolusjon, som
pekte på streikens vi ktigste håndfaste
resultater og satte den i det nØdvendige politis ke perspektiv.
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Nødvendigheten av en slik kamp gir seg
mentee vi - av den posisjon blant
arbeiderne de personene har som i kraft
av sine fagforeningsverv er objektivt bundet til ogc .aubjektivt identifisert med statsapparatet. Hvor viktig en slik "indre"
kamp er, ble demostrert med all ønskelig
klarhet av de delvis bare vellykte streikene
i 1974 (heismontør og telefonsentralmontørstreik ene. )
Itillegg nevner vi at fagforenings-ler,-alismen danner grobunn for det politiske
venstresosialdemokrati , som så ofte direkte
har bidratt til å passivisere kampvillige
arbeidere og vært med
på å hale i land resultater til borgerskapets tilfredsstillelse. Vi hevdet at
kamp mot denne uheldige innflytelsen
bare kunne bestå i en klargifring av
statens klassekarakter for p den måten
å få arbeiderne til å innse nødvendigheten av å bryte med det borgerlige
lovverk som reformistene har forpliktet
seg på og som i kampsit uasjoner gjØr
dem til åpne klasseforrædere.
Av disse grunnene framhevet vi OrklaSaga-arbeidernes kamp som eksempel til
etterfØlgelse både hva metoder og politisk nivå angår: at den viser veien å
gå i det oppgjøret med fagforeningslegalismen som i dagens situasjon med et
"samordnet og kombinert" lØnnsoppgjØr
på trappene er av helt avgjørende betydning for den norske arbeiderklassen.
Derfor la vi også vekt på parolen
FØLG ORKLA SAGA-ARBEIDERNES EKSEMPEL - GJØR OPP MED FAGFORENINGSLEGALISMEN !
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De 160 st reikende arbeidenie pA Orkla Saga pl
Braek.ereidfoee har seiret. Dette kan vi all !'ast ette r at den
halvannen uke lang-e streiken er avblAst. Bl\kgrunneø ror ø'treiken
-.ar llengre tid • mii•ury.- med lønnenivå.et pal bcdri.f't en,. Lsnnene v-ed
Orkla Saga LA 2 - 5 kr. laver-e enn pA. nabobcdrJ:.f'ten, V'-ler
......,.,lac, til tro •s .f'or at de begge eies aY monopolkons erne t Norsk e
akoc:t.ndUatrier. De streikendes krav var 2 kr. iner ± timen. De kreYde alt•å ikk e mer enn A komm• opp p& linja med de dårligst beta1t4
]P1i. nabobedrif''ten innen aamm e konsemi.
Konøern.il ede l~~ avviste blankt Orkla Sap-arbe:liderne ■
k..raT &nr ne.kk e gang er"
Sjel etter at ~treiken var et faktum , at o
konsernledelsen steilt imot arbeidernes rettferdige kraT. Taktikken
~ å knekke streiken v~d å t1n1e med e rstatningskrav, og vedl
stevne de streikende for arbeidsretten .
De streikendes enhetlige k amp tva ng konsern:l ed elsen pA
:ftull rett-ett. Etter halvannen ukes stre ik ~i.kk airbeidern e e t tillegg på 75 øre i timen som ett erbetale• fra 1 • novemb er. I tillegg
øta..l. d •t forhandles om ytterligere lønnstill.egg etter at rirena
trariffop pgj ør er av slutta. Dessuten har direkt ør ene nå trukket tilbake erstatnin ~ skravet og s tevning f'or arbeid ar etten .
Igjen har
det vie t eeg at arbeidsrettens au t oritet faller til jorda dersom
arbeiderklassen svarer mert med okt ~oljdaritet og stette til de
streikende.
Streiken har satt søkelyset på lønne:t'orholdene innen
sponplateinduetrien . Den vil utvi ls omt -nere en inspira sjon ot
atyrke for arbe i dernes kamp innen hele denne l.avtlønnei ndu ■ trien.
Orkla Saga-arbeiderne har ved sin aksjon skår et gj ennom direktørenes utflukter om måte h o ld og krise innen t rr fo red l in~sindu•trien.
Nor ake Skogindustriers nettooverskudd i 1974 til sve11er 4 0000 kr-.,
pir. anse. t t.
Det norske studentersamfunn saml ~ til møte den 2~/ 1 _ 76
gir sin fulle .!'!tøtte til Orkla Saga a rb eide r e nes kamp. Orkla Sagaanbeidernee enhetlige og be sl ut t a-omme streik Vi8er vei også for andre
arbeide re foran et tarif!'oppgjør i krieas tegn.
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*
Mo t de tte la RF-styre t fram et f orslag som inneho l dt ..... det samme som
vår minus de politiske vurderingene!
om vi ser bort fra beskrivelsen av
streikens bakgrunn, som vi foreslo åta
i nn i vår resolusjon). Dvs: RF-styret
fant seg tvunget til å erstatte vår
anal~se_med re~t moralske appeller og
henvisninge r til de s trei ke nes e nhet
og militans. Fo r s l age t s eneste fun k sjo 11 var med m.a. o. å t a avstand fra å
se tt e begi ve nhe t e ne i politisk sammenhe ng og peke på s tre ik e ns betydning for
fo rsvaret av arbei derklassens
forsvaret av arbeidernes klasseinteresser.
--Dette er selvsagt den rake motsetningen til leninisme i streikestøttearbeid, og mØtet fikk demonstrert at
denne typen anti-kommunisme i praksis
er . og bliridentisk med sabotasje av arbeiderklassens kamp: Orkla Saga-arbeidern~s_perspektivrike streikekamp fikk
offisielt gå upåaktet hen i Det Norske
Studentersamfunn.
HVEM ER SYNDIKALISTER?
Debatten var likevel mer avslørende
enn resolusjonsteksten. FØr vi tar opp
RF's "argumentasjon", kan vi bare kort
kommentere det de til slutt prØvde å
gjøre til sin redningsplanke . tt t e r
fØrst å ha tatt avstand fra vå r e
politiske kommentarer, anklaget d e ~
for å være syn di kalister! Me d utgangs punkt i vd r re s olusjons sist e avsnitt
ville de ha det t i l at vi skulle hevde
at den Økonomiske kampen i seg selv er
tilstrekkelig til å sikre den endelige
seier i kampen for sosialismen.
Når AKP-gruppen o fte kan framføre
selvmotsigende argumentasjoner og ·lansere ~eg selv som de sanne ivaretakere
av arbeiderklassens politiske perspektiv (nØdvendighet e n av å styrke partiet
knuse borgerstaten osv.), er det bare
fordi alle ord om "s os ialisme" f o r dem
(som for alle utopi s ke sosialister) e r
rent munnsvær og uten forbindels e til
klasseforholdene i samfunne t og den
daglig pågående kla s s e kamp i 1et he l e
tatt. Når det f o r ho l der se g s "ik, er
det ikke merkeli g at de om og e n igjen
bruker politiske fraser t i l å be1<jempe
alle tillØp til politi se ring a v stre ik ekamper.
Hvem som er syndikali s ter, s kul l e gå
klart fre~ av resolusjons tek s t e ne ( <yndikalistene utmerker seg vel i da d som
tidligere gjennom sin neglis j ering av
statsmaktens rolle og funksjon?). ~ngående vårt siste avsnitt, er den siste
setningen uheldig formulert. Men meningen må være klar for alle scm i kYe le$ e r
utelukkende med det for øye å benytte
teksten som utflukt fra det debatte,,
dreide seg om. Det avsnittet utsier og som AKP selvsagt ikke har noe be.grep
om - er at arbeiderklassen også i dag ved å handle korrekt og kvitte seg med
småbergelige Økonomisme som bl.a. AKP
og SV ajØr hva de k~n for å utbre kan vinne seire vis avis kapitalistklassen og staten, at den kan styrke

KUL vil i lØpet a v semesteret foreta
den fØrste reelle s amling på landsbasis,
idet vi tar si k t e på en samlingskongress
til vå r e n med r e presentanter fra Oslo,
Berge n, T~oms Ø o g Tro ndh eim. Dett e
landsmøte vil for de t f ø rste være e n
organisatorisk k on so li de ring på l a n ds basis. Ved at det på lan dsmø t e t ve l ges
et landstyre som mel l om landsmø t e ne vil
være KUL's hØye st e o r gan o g h vis op pgave
det vil være, på lands basis, å l e de
KUL's virksomh e t, gi s de t for f ø rs te
gang muligheten til en effektiv koordinering av de enke lte KUL-lags virksomhet.
Me n e n slik o r ga nisat o ri sk k o nsoliderin g kan ikke skj e uavhengig av,
men må tvert om s k j e samme n med en
politisk konsolidering: Det er ingen
hemmelighet at de t i da g finnes ue ni gh et
og diskusjon inne n KUL på s å vel spørssin klasse posisJon i samfunnet allment.
Når AKP irealiteten benekter dette vil
de imidlertid selvsagt tro at også'
andre enn dem selv kan tolke avsnittet
til å bety at Saga-arbeidernes kamp i
seg selv skulle"bevise"muligheten av
sosialismen:
POLITISERING OVERFLØDIG OG SELVFØLGELIG?
RF's begrunnelse for åta avstand fra
resolusjonen som helhet gikk imidlertid
p.i at den var "ensidig", at den bare
framhevet "visse aspekter" ved streikei:1;
at den var "eventyrpolitisk" og "superrevolusjonær".
Alle som leser resolusjonen kan se
selv: "ensidigheten" besto utelukkende
av det vi hadde i tillegf .til RF ' s utkast, nemlig forsøkene p å trekke politiske lærdommer, og forskjellen viser
seg her særlig i de ulike parolene.
Imidlertid gikk hovedargumentasjonen
på at vårt "superrevolusjonære" perspektiv var en "selvfølgelighet" - og av
den grunn fant NKS'erne i salen å måtte
stemme for en motresolusjon. Altså:
samme slags selvmotsigelse som ovenfor:
argumentasjonen mot politisering går på
at den ikke er politisk nok, at den var
en"trivialitet". Hvorfor var vår politisering trivirll? Jo, fordi den "bare"
dreide seg om et "teknisk" spørsmål i
metodene for kampen: om å sette det
faglige apparatet til side.
I tråd med dette benektet AKP-gruppens talsmenn på møtet at de siste tiårs villle streiker skulle ha noe spesielt å lære arbeiderklassen, og man gikk
så langt som til åta avstand fra ikke
bare at disse hadde vært framskredne og
betydningsfulle, men også at de hadde
fØrt til seire for de streikende. Bl.
a. ble det henvist til de "lovlige"
heis- og telefonsentralmontør-streikene
i 1971\.
Til det siste er det ganske enkelt å
bemerkefor det første at disse ikke ble
fØrt fram til full seier, nettopp p. g .a.
manglende avklaring i forhold til
legalismen og LO-apparatets kara kt e r,
og det verken Økonomisk,moralsk eller
politisk. Og for det andre: om de var
lovlige i former., fØrte de til delseire
ene og alene fordi man lærte av erfaringene fra de ville streikene og tok de
nødvendige politiske kamper blant de
streikende selv som fØrte til vedtak om
ikke å respektere domIRer mot de streikende, dvs. om ikke åta hensyn til
streikenes eventuelt "ulovlige" karakter. Arbeiderne innstilte seg på illegalitet, og de gjorde også de nødvendige "tekniske" foranstaltninger gjennom å velge egne streikekomiteer, PRkomiteer, aktivisere alle de steikende
osv. På den måten markerte åe seg overfor borgerskapet og statsmakten, noe
som kan presse gjennom innfrielse av
streikekravene. Borgerskapet frykter
nettopp at arbeiderne skal handle på
denne måten. Det frykter ikke tomme
trusler om å"gjØre LO til kamporganisasjon"!

Og det var også erfaringene fra Sagastreiken, noe vi tillot oss å peke på i
resolusjonsfor&la ge t: at de t var de n
klare talen og de n f aktiske inns i kt e n i
lovverke t s ka r akter alt i utgangspunktP.t som brak t e g jen nombrudd fo r
kravene. I dett e ti l f e lle klarte kapitalistene i kke å f å Forbunde t ti l å
"ordne opp for s e g ", slik de lan~t på
veg klarte det i heismontør- s treiken:
Men som sa gt: spør s må let om strei ke metoder - og om e n taktikk på den
Økonomiske kampens omra de i det hele
tatt - er en selvfØlge, en trivialit e t

må let om Sov j e t-un io n e n s karak t e r s om
Kinas utenri k s politi kk , en debatt s om vi
derf o r tar s i k t e på å slutt fø re på samling skon gr es s e n.
I " Gni ste n" har diskusjo nen om
So v je t- sam veldets karakte r pågått gje nom l e n g r e ti d . Vi bringe r i de t t e numme r e t nytt debatt - i nnlegg om Sovje t o g
å pn er samtidig , med to signe r te a rti k ler, for deba tt e n om Kinas ute nriks politikk.
At den ene artikkelen er et svar på den andre,
må ikke oppfattes som den siste representerer
det "autorative" syn i KUL og at vi dermed i
realiteten har tatt standpunkt i spq>rsmålet .
Begrunnelsen for denne fremgangs måten er et
ønske om å unngå at en skulle diskutere forbi hverandre, når vi valgte å la begge s:'n
være representert i dette nummeret. Diskusjonen fortsetter i neste numme r.
og et rent te knisk spørsmål f o r AKP's
faglige kadre . Den politiske kampen
alle s t re i ke nde arbe ide r e må g jennomgå
- den eksist ere r ikk e for de ut o piske
sos i alistene . At de i kk e har noen taktis k linje f o r de n fa gl i ge og Økonomiske
kam pe ns ve dkommende , ka n alle o ve rbevise
s eg om ve d å l ese " Klassekampens" dekning av stre i ke kampe ne , nå si s t om Sagaarb e idernes a ksjo n. På de tte vitale
områ de har AKP in gen konkret politikk ,
inge n retn ings linjer til handling .
Etterhvert vil imi dl e r t id norske arbeidere selvsagt avkreve dette "arbeidernes kommunistparti" et s var: hvordan
s tiller de seg t i l uli ke fagli g-politiske linjene man tra disjone l t har
funnet i arb e iderbevegelsen, f.eks. til
s yndikali s ten e s, trots k i s tenes, reformistene s - e lle r til kommunistenes t aktikk, slik de nne blir oppsummert i
Strassbourger- tesene?
Men noe svar vil de n no rske a rb eiderklasse aldri f å fra det hold. Senest
lØrdag 25 .I f ikk j o AKP be kreftet hva
de mener: at de betrakter den taktiske
linje som et spørsmål om teknikk. Selv om
imidlertid de reduserer politikk til
ingeniørkuna'E , må ikke omveadt vi gå med på
at "tekniske" spørmål er uten politisk betydning.
Vi sier til AKP/UJIB/RF: hvordan tror dere
dere arbeiderne selv oppfatter dette
spørsmålet? Spør-s-aiida-arbeiderne, spør
NORGAS-arbeiderne, spør heismontørene!
Spør dem om framgangsmåten og metodene i
streiken hadde sammenheng med det politiske
nivået blant arbeiderne! Spør dem om de
regnet det som et "teknisk" spørsmål hvorvidt de skulle innstille seg på politis
kamp! Var dette spørsmålet knyttet sammen
med holdningen til fagforeningsreformismen,
til legalismen og til synet på statsmaktens klassekarakter (og ikke bare til synet
på enkeltpersoner i DNA- og LO-toppen)?
Og spør dem om de gjennom sine kampformer
åpnet perspektiver for hel e klassens videre
aksjoner, perspektiver som kommunistene kan
oppsummere og bringe på begrep!
Les Lenin: se etter om et kommunistisk
parti særmerker seg framfor andre ved at det
det framhever dette perspektivet bevisst,
ua·~latelig og overalt!
Borgerskapet oppfatter det ne ttopp slik,
og det med rette. Også det pekt e vi på i
resolusjonen, og det gikk AKP imot. Hvilket ·
viser hva som er sakens kjerne: at folkesosialistene oek emåer forsøkene på å trekke
trekke virkeligær om av det s oæ skjedde på
Braskerei dfoss.

1

AKP's SYN PÅ DEN BORGERLIGE STATSMAKT
Nei, slike spørsmål er no k "selvfølgelige" bare for AKP, som i tråd med småborgerskapets hele verdensanskuelse ser på politikk
som en "grei" sak, ene og alene s., heng1g
av god vilje og teknisk ferdighet. At det
er denne samme verdensanskuelsen som tare
finner nye uttrykksformer i "m-1-bevegelsens" venstreopportunisme, bekreftes av
den opptreden medlemmene nå viser i fagforeningene. Som for all annen "venstredreining" i småborgerskapet, gjelder også
her at den bare øker i takt med illusjonene
om hva det er mulig å oppnå gjennom den
borgerlige etat. Parolene for fagforeningsarbeidet er nå å gjøre LO til en organisasjon som skal avskaffe lønnsarbeidet og innføre sosialismen (se •nassekampen" nr. 45,
1975)! (og de kaller oss syndikalister!)
På lørdagene møte ieiiektet de da også igjen at fagforeningene er en del av
statsapparatet. Samtidig gir de ut
bøker og andre publikasjoner på sitt
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KINAS UTENRIKSPOLITIKK - svike t mot
den pro l etariske internasjonalismen.

sosia-lismen i det egne landet. fordi
"sosialism e i et land "p(l si"L vil
måtte bli en umulighet. Kineserne
kan ike ensidig hengi seg til definitivt
forsvar for den vunne posisjon.:det
Siden 1970 da Kina for 8 lvor
reelle frigj~oringsbevegelsen MPLA
inn i et ensidig avhengighetsforhold
eneste som p:°t lenge r sikt kan forsvare
startet opp med sine diplomatiske
manøvreringer på den verdenspolsosialisme i Kina e r revolus_ioner i
til Sovjet. Et annet uhyggelig
itisk e arena, har elet reist seg en
eksempel på den 1, inesiske utenverden forøvrig. Derfor m{l den
sterk kritikk mot Kinas utenriksrikspolitikken er forholdet til Chile.
proletariske internasjonalismen væru
politikk fra store deler av venstredet overordnede prinsipp. Holder
Da Allende ble styrtet brøt ikke
bevegelsen i Vest-Europa. Etterat
man dette klart . kan man inne nfor
Kina de diplomatiske forbindelsene
de fleste var bliit nødt til å se i
de1me rammen spille på motsetninger
med Pinoehet-,iuntaen. Den kinesisl,e
og fore ta taktiske manøvreringer for
øynene sosialismens nederlag i
ambassad())r i Santiago lukket sine
Sovjet-Unionen, trådte Kina i 60:°t splitte imperialistene innb,, nles.
d())rer for politiske flyktninger.
årene fram som inspiratoren og
Det som har skjedd i Kina s utenSenere har Kina støttet regimet
forbildet for sosialistiske grupperi1-rikspolitikk. er at proletarisl< intermoralsk. trappet opp handelsforger i den kapitalistiske verden.
nnsjonalisme er blitt underordnet og
bindelsene og ytt hetydelig økonom at diplomatiske manøvreringer for 11.
Men etterat Kinas utenrikspolitikk
isk st(j)tte i form av gunstige lån.
framstår som mer og mer uforforsvare kinesiske statsintere sser i
Kina støtter USA' s opprettholdelse
ståelig og stadig klarere e r kommet
snever forstand er blitt det over av sin base i Thailand på tross av
strid med prinsippene for proletordnede og bæ rende prinsipp .
interessene og ønskene til Nordarisk internasjonalisme , blir det
Vietnam og PRR , Kinas politikk
Denne svikt i Kinas utenrikspolitkk
u;,1ulig for kommunister å opptre som
må sees i samn~nheng med de
overfor Europa har som kjent bl.a.
kinesiske analyser av verdens forsvarere av Kina og dets utengått ut på å støtte byggingen av et
situasjonen . For å kunne fo)re en
sterkt EF. En har videre i Kina
rik~o litikk. Det blir etter min
korrekt utenrikspolitikk trenger man
skamløst hyllet reaksjomere }X)Utikere
mening nå viktig å reise en kritikk
en skikkelig og velbegrmmet marx:som Strauss og Heath. som blir sett
av Kinas utenrikspolitikk og ta et
istisk analyse av verdenssituasjonen
som forkjempere fro et sterkt impoppgjør med generallinja i denne,
og de overordnede og underordnede
erialistisl< Europa som skulle stå i
slik at vi ikl<e risikerer å bli et
motsetninger i verden. Dette mangler
motsetning til "supermaktene". Det
viljeløst haleheng etter Kinas ta~
Kina. Istedet for å foreta en grundig
hac liten hensikt å oppøse seg
tiske manøvreringer. slik f.eks.
marxistisk analys e av verdenssituas-'
moralsk over de enkelte groteske
Akp stort sett er.
jonen
har Kina utelukkende hengitt
utslag
av
Kinas
utenrikspolitikk.
Det har vært reist mye kritikk
seg til den såkalte ''supermaktsteori"
Det vi må gjøre. er å g:°t bak dem
av Kinas utenrikspolitikk fra ulike
som har lite eller ingenting med
å finne, · årsaken til og sammenpolitisl<e grupperinger på venstremarxisme å gjø re. Teorien om' 'de
hengen i denne politikken. Det er
sida , mensvakheten ved den kritikk
tre verdene" finner vi fullt utby~d i
imidlertid viktig å legge merke til
som har va:rt reist fra f.eks. SVTeng-Hsiao-pings tale pii FN" s 6.
at alle disse eksemplene ikke er
og NKP-ho ld , er at den sjelden har
spesialsesjon i 197-!. USA.og Sovjet
enkeltstående feiltrinn i Kinas uten kommet ut over moraliseringer over
("superm ak.lene" eller "hegemonistene' '>
rikspolitikk, men at de utgjør
ele enke lte utslag Kinas utenriksutgj ()) r ifølge Teng "den fordte verden".
generallinja i politikkien . Disse
politikl, gir seg. I og med at de
Utviklingelandene i Asia . Afrika og
eksemplene er ikl,e tilfeldige unntak,
enkelte og mest uhyggelige utslagene
Latin-Amerika (innklude rt ele sosialismen danner tvert om mønsteret i
av Kinas utenrikspolitiske linje skultisl,e land) utgjør 'clen tredje ve rden" ,
Kinas utenrikspolitis ke linje.
le va.Te forholdsvis godt l<jent. skal
og
Hvilke
krav
kan
vi
stille
til
en
de utvildete ka pitalistiske land
vi her ikke gå grundig inn pfl de
mellom diss e utgj ~H' "den andre verden·•.
sosialistisk stats utenrikspolitikk?
enkelte el,semplene. Her skal de
Det e1· viktig fl ikke hengi seg til
Hovedmotsigelsen i verden i dag skal
enke lte utslagene bare nevnes rent
abstrakt idealisme. vi skal ikke
angivelig gå mellom ''supermaktene"
stikkordmessig. Eksemplene kunne
og "verdens folk" . Noe av det mest
kreve "de rene henders politikk'' av
raskt forf leres og kan ogsfl utdypes
bemerkelsesverdige ved denne teorien
den kinesiske utenriksledelse. Det
og dokumentres senere i debatten
er den fullstendige marginale rolle
er opplagt at Kina må ha muligheten
dersom det skulle va.' re ønsl,e om
som tilskrives klassekampen.
til å forata taktiske manøvn:l'inger i
dette. Kina -stottet i 1971 den vestsin politil, k . Vi må se i oynene at
Begrepet "verclensfolk" behandles
pakistanske juntaens massakre i(pstytterst s_ielclen på et pre sisert nivå ,
Kinas politikk ikke blir bestemt ut
Bengal. Samme Jr sluttet Kina opp
men det går tydelig fram at det for
fra absrakte ønsker. men at skran0111 ll ; 1tt<l ,-1r' ;111;1 i k0 -r ·, --- irn, , t: c; !; r-1mp
den kinesidke utenriksledelse brukes
ke1· er satt i det man skal prove å
revolusjona re opprprere pi\ Ceylon.
synonymt n: ed' lancl"ellcr"stater".
Kinas Angola-politikk skulle etterhve;ct bygge sosialismen ~ et hal vfoydalt
Begrepet "verdens folk" !betyr• alts ii
bondesamfunn
i
en
imperialistisk
va-re ganske godt k ient. og det må
stort
sett i praksis verde ns borgomverden
,
Kina
er
avhengig
av
å
vel ni tre klart fram for alle at den
erlige
regjeringer. Teng he r i sine
industralisere.
av
å
handle
i
en
har spillt fullstendig fallitt. I 60utlegninger :·or~·alt fu li ste ndig til
imperialistisk verden, av :\ kunne
:'irene stottet Kina frigjoringsbevvanlig hn ::-y;e !.ig tenkning
Jfu lgc ham
forsvare seg milita. rt mot eventuell
egelsen MPLA, som mri va re den
cl : :i rnineres verden av '\I ~ !'attiges
agg re sjon. En sli!, situasjon begreneneste riktige alternativet i Ang-ola.
lancls"karn.) mot "ele rike" . "de :,;111·}"
ser handlefriheten og tvinger til kom men har siden skiftet linje, En
!11t)t
"de .3torl!" I111 !d nJ n! u1·d: J\h~promisser
og
taktiske
manovreringer,
kort periode støttet ele UNITA, senere
Lil,eve
l
må
elet
v,t•~·c
tillat
å
stille
vis
setningcn
mellom :,rh-~'icl o 5 k:tpital.
str;>ttet de FNLA, og n:\ st'\:nle p:\ det
se grunn leggende krav til en sosialis- s -:::im ln rde v,l' rc g-rs n~ilcg½enci e i en
standpunkt at de støttet alle tre
marxistisk an a lyse . <'l' g·,1tt i gle mm ,:::--tisk stats utenrikspolitkk, Den
"frigjøringsbevegelsene" og ikkt vil
bo'sa. lJ•.:! t er ,an'3kdig :i s'.:! at
proletariske internasjonalismne m:'i
ta standpunkt i striden mellom dem,
1
's ,.1p,3r maktsteo rie ,1" c1· in e annet enn
v:ere elet overordnede prinsipp . Den
et stanpunkt somOAU anført av
en
m ::mop:..,11, rrpi.tal c n-:11t>t-fulkct-teori
sentrale
målsetting
med
en
sosialis
Ugandas diktator Amin også inntok.
blåst
op;) i. verdens rn :i les tokk.
tisk
stats
utenrikspolitkk
m:i
v,-cre
å
men som progressive afrikanske
styrke og hjelpe fram ot: legge forledere som :,: yer e rr~ h c1r 1 n rl2 t t
.
holdene til rette for revolusjon,-cre
~
.; ;,.?:!~
Med sin Angola-politikk har Kina
{
--- :.
strømninger i andre deler av verden.
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Dette kravet stilles ikke som noen
representerer fremmede interesser
moralsk fordring. men er rett og slett
eller s æ r interesser i Angola, sam~-.( _" ...,; ,·
den eneste måten man kan trygge
tidig som de har tvunget den eneste
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Det er ikke vanskelig å tenke seg hvor
ubrukeli g en slik teori vil være i anvisningen av en praktisk politikk i tråd
med den proletariske internasjonalismens
prinsipper.
Kina har f.eks. vært kritisert for sine vennskapeli g e forbindelser
o g sin Økonomiske støtte til Pinochetjuntaen i Chile.
Ut fra sine teorier om
verdenssituasjonen har kineserne ingen
muliP,heter til å skille Allende-regimet
fra Pinochets militærdiktatur.
Ut fre
"supermaktsteori e n" er og blir Chile en
del av den tred j e v erden og en progresiv
k raft i forh o ld til "supermaktene".
Dette e r vel den mest katastrofale fallitt for "supermaktsteorien" og Kinas
utenrikspolitikk, at den ikke er i stand
til ås tØtt e o pp under en reell frigjørin g fraimperialismen eller peke på forut s etningen e for at en slik frigjøring
ska l finne s t ed . En borgerlig-nasjonali s ti sk fr i gj ø ring fra kolonialismen i
den tr ed je ver den er progressiv, men den
k a n bare b li reell dersom den videref ø res i s osialistisk retning.
I land som
Tanzania og s ør-Yemen ser det ut til at
en prøve r å vi d erefØre fri g jøring fra
i mperial i sme n, mens land som Egypt eller
Al ge ri e ses ut til å ha slått inn på en
ve i som ikke fØrer til frigjØring.
Ki nes e rne ma k ter ikke å peke på disse
pers pek tivene
I "supermaktsteorien
sk~ ll e r e n i k k e mellom progressive og
re a ks j onær e r eg ime r i den tredje verden,
s a mti d i g som en o verhodet ikke interesse r e r seg f or kl asseka mpen innen d e
enkel t e lan d . Sha b e n av Pe rsi a o ~ hans
regime b lir se tt på s o m en pro g ressiv
k raf t i fo r h ol d t i l supermaktene og
k i n es e r ne me ne r t yde li g vis at Persia er
i fe r d med å se lv s t e nd i gg jøre seg fra
impe rialism e n . En vil ikke se i Øynene
at sh a he n s til sy nelatende selvstendiggjØ r i n g pass e r som hå nd i hanske i Kiss ing ers ny e s trateg i me d å opprette
" s u b impe r ial i ster " s om vo kter og beskyttF r f o r vest - eu r opeiske , japanske og
fø r st og fr e ms t am e rikanske interesser
i de n pe r s is ke g ulf. At d et persiske
bo rg e r sk ap til g jengjeld har tiltvunget
seg e nst Ørre del av profitten på bekostno n g av amerikans k e imperialister, representerer overhodet ingen frigjØring
eller trussel mot supermaktene.
Kinas
ve nn sk apeli g e f o rbindel s er me d shahens
reg ime har dessuten fØrt til at
ki neserne har funnet å ille trekke til
b ak e sin st ø tte til frigjØringsbevege l s en i Oman, Dhofors rØde gerilja.
Her ser v i altså Kinas utenrikspolitikk
by gd på "supermaktsteorien", og hvordan
d en virker i praksis: stØtte til blodige
terror-reg i mer som rlet persiske hvis
o ppgave det ee å være USA's "subimper i al is ter", o g sabotasje av eller mang lend e støtte til frigjØringsbevegelser
som kj emper en reell kamp mot imperialismen.
Det mest tragiske er at eksem~
l e r s om det per s iske ikke er tilfeldige
feiltrinn, men at det tvert imot er representativt o g i overensstemmelse med
"supermaktsteorien".
Fikseringen på den bergelig-nasjonalistiske frigjøring i koloniale eller
halvkoloniale land finner vi i kinesiske
t e roetisk e arbeider lenge- fØr Teng
Hsiao-ping, som i parantes bemerket ble
utstøtt under kulturre volusjonen og
stemplet som "Kinas Krustsjov nr.2",
e robret seg den sentrale plass i Kinas
utenriksledelse . Ma~ Tse-tun~ le~ger
erunnlaget for en slik tenkemate i
skriftet "O'll nydemokrati" fra 1940,
hvor han lanserer en tofaset e ori for
frigjøringen av halvkoloniale land.
Først må en gjennomgå en demok r atiske
revolusjon og dernest den sosialistiske,
og i den demokratiske revolusjonen tenker han seg en nasjonal allianse mellom
arbeidere, bØnder, småborgere og ået
nasjonale borgerskap mot imperialismen.
!denne prosessen blir "motsetningen mellom arbeiderklassen og det nqsjonale
borgerskap en motsetning innen folket",
slik Mao framstiller det.
Dette er
skrevet om den kinesikse revolusjon, men
det er ikke urimelig å anta at Teng
tenker i samme baner omkring frigjØring
i den tredje verden i dag,
At Teng
ikke engang prøver å peke på nØdvendigav proletariatets ledende rolle eller
nØdvendigheten av en sosialstisk videre
føring for å oppnå en reell uavhengighet i forhold til imperialismen, gjØr
det hele desto verre.
Dessuten er det

ytterst tvilsomt om Maos teorier overhodet passer på den tredje verden i dag.
I de fleste koloniale eller halv-koloniale land finner vi et svakt borgerskap
som ofte er alliert med og avhengig av
imperialis~en og ute av stand til å
gjennomføre den borgerlige revolusjons
oppgaver.
Det store folkeflertallet er
bØnder som er splittet opp og neppe kan
spille noen selvstendig rolle i klassekampen, men må fØlge enten borgerskapet
eller proletariatet.
I mange underutvikleUe land har vi et ungt, konsentrert
proletariat som har muligh e ten til å
gjennomfØre og gå ispissen for den demokratiskerevolusjon i allianse me d fattigbØndene mot feudalismen og imperialismen og senere videreføre den i sosialistisk retning.
Men denne demokratiske revolusjon må oftest gjennomføres
i motsetning til det svake og uselvstendige nasjonale borgerskap og derfor
er Maos teorier om den nasjonale allianse som Teng har videreutviklet inn i det
absurde, en dårlig veiviser for den
anti-imperialistiske kampen, tol tros s
for at teorien delvis har fungert på
kinesiske forhol d .
Når en studerer de teoret i s k e utlegninger som foretaes i den kinesiske
utenriksledelse idag, kan en bli bekymret for om de i det hele tatt er seri Øse
forsøk på en marxistisk analyse. Teng
snakker i sine skrifter om "store"og
"små~ om "land" og "stater", men ik~e
om klasser og klassekamp. Trass iat
hans tale om"de tre verdner"var et taktisk og diplomatisk utkjØr for å danne
en enhetlig blokk med de råvareproduserende land i FN, må en allikevel ta
den alvorlig som en programerklæring,
da den ble presentert som Kinas offisielle analyse av verdenssituasjonen.
Det finnes lite av vitenskapelig marxisme i Tengs framstilling og mye borgerlig begrepsbruk.
Kina stempler Sovjet
som kapitalistisk og sosialimperialistisk, og dette blir spesielt begrunnet
med de reformer Sovjet foretok i 1965.
Romania, som gjennomgikk de samme reformer, blir i Peking Review karakterisert
som en sosialistisk stat. Slike inkonsekvenser fØrer til at en må spørre seg
om det her dreier seg om seriøse forsØk
på analyser, eller om Kinas utenriksledelse bruker ord som"sosialisme" og
"kapitalisme" bare som ideoligiske og
propagandamessige overbygninger for å
stØtte opp om det taktiske og diplomatiske spill som foretas ut fra Kinas .
stasinteresser.
"Den andre verden" utgjøres altså i
Tengs teorier av Vest-Europa og Japan,
de utviklede kapitalistiske og imprialistiske land mellom supermaktene og den
tredje verden,
lfØlge kineserne kan
det være riktig å støtte imperialistene
i "den annen verden" for å splitte
imperialistene innbyrdes_og.st~rke en
imperialistisk selvstendiggJØring av
Europa i forhold til supermaktene,
Derfor stØtter Kina byggingen av et
sterkt EF og støtter spesielt nasjonalistiske revan~i~er som Strauss i Tyskland eller tilhengere av et sterkt
Europa som Heath i England,
Nor~ke
kommunister vurderte EFsom negativt for
den norske arbeiderkla s sens intere sser ,
samtidi g som vi klart d i s ta nse rt e oss
fra SV 's og tKP ' s hemn i nrsl~s~ nasjon alisti s ke og s mJborge li g e EF- mo tst~nd .
Me n utfra arbeic:erk l a s sens k~as se interes se r sa
Me n u tfra arbe i de r klassens klassein t er e s s e r sa norske kommunis t er og s tør s t e delen av nor sk e arbe i de re nei til LF.
Kinas utenriksled e lse anbefalte å gå in
inn for å st y rke " de n ann e n verd en"
overfo r "supermakten e ". Her f o r e lig g er
en motsigelse s om va ns ke l i g kan forklares på annen må te e nn at Ki n a s uten rikspolitikk
.
.
riksledelse og n o rs k e k om munis t e r i den
denne saken k j empe r for uli k e i n teresser. Kina manøvre r e r f o r l f o r sv are
egne statsinteresser, me ns n o r s ke ~om munister f o rs v arer de n n o r ske arbeiderklasse n s interes ser. En k el t e h ar
lØst dette dilemmaet ve d å he v de at
dette er kamp på "uli ke fr o nta v snitt"
og har de rme d enkelt Of rreitt ~omme t
ut a v de n n e ka tt e pi n a. En så enke l
l øs ning k an en i mi d lerti d bare akseptere dersom e n ~ an g~e r ethv~ rt
be g r c i, om pro l etaris k in te r nas~o n a -
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og ic ng
lisme . De r som en i nn f ø rer dette beg r e pe t og mene r a t de n internasjonal e arbeiderkl a sse n og de s o sialistisk e stat e r h a r fe ll es int e re s se av
å k nuse kap i ta li sme n og gj e nnomføre
ve rd e n srevo l usj on e n, må de t være
mu li g å nå f r a m ti l en fell e s strate g i fo r å nå de tt e må let. I denne
s ammenheng må e n komm e fram til om
en vur dere r s t yr k in g en av EF som negati v e ll er pos iti v . Å he vde a t EF
samti d i g e r både b ra og då rli g , at
det er r ik ti g å gå inn f o r EF samtidig
.
og samt id i g ri kt i g å gå mo t EF, har
ingerr t i ng med d ia lek tikk å g jØre.
Det er b are e n s t or s e l vmo t s i g else.
Så kan e n da he v de at norsk EF-medlems k a p e r då r l i g f o r den norske arbeiderklasse , me n bra for den kinesiske. Og v i de re forts e tte spørsmålen e : e r n orsk EF -med l e mskap bra for
d en en ge l ske arbe iderk lassen; er
en g els k EF- med lerrsk a p bra for den
norsk e? Vi s e r at t eo rien om "de
uli ke fro nt avsnit t" f ører o s s ut i
det ab s u rde og pa r od i s ke, og at det
ene s te s va r på denne te o ri e n er et
k on s ek ve n t fo r svar av d en pro letarisk e i nt ernasjo n a li s me n .
Et av de me st f r amtre de nde trekk
ve d d e siste par å r s kines i s k e utenrik s po li t ikk e r anti-s ov~et i s men. En
retter ikke i så hØy g r ad st øtet mo t
be gge "supe r mak t e r~, me n f Ør s t og
frem s t mo t den e ne, den " sos ialimpe r ia l ist i ske " som a n s e e s s om"
"stigende" og spe sielt aggressiv.
Det er vi kti g og bra at lina har tatt
et o ppg j Ør me d So vjet, at en har
sett i Øyne n e a t Sovje t h ar forlatt
sosiali s men , se l v o m de t er ytterst
va nske l ig fo r ki nes erne å påvise at
de t s kulle vær e gj eninnfø rt en kapital istisk Økonomi i Sovj et. I alle
fal l ha r Sovjet for latt den sosialisti ske ve i, og arb eide r k lassen har
vært ekspropriert bå d e fra produk ·
sjons midlene og fra de n po litiske i
in nf lytelse i ma n ge ti - år a l l ere d e.
Men tra ss i at Kina nok ka n h a e n
viss grunn til å fØle seg tr uet,
f. eks . i forbindelse med gre n s e kon f likten med Sovjet , f ra ms tår
frykten for"sosialimperia li sm en" s om
s vært overdrevet. At USA sku lle være
den synke n de SUf'ETmak t o g So vjet den
st igende , virker som en yt terst
tv il som påstanf. Vi k a n i den f o rb i ndelse nevne de n senere tids u tvikli n g i Mict-Østen , f . eks . Egy pt,
der de t ser ut til at USA e r på vei
inn og Sovjet på vei ut. Vi kan også finne eksempler på at den overdrevne anti - so v jetismen k a n v i rk e
mot sin hensikt. ~å r Kina har un n latt å styrke MPLA i Angola , hvi l ke t
de gjorde i 60 - åra, ~ar de gjo rt
MPLA ensidig avhengig av Sovj et og
dermed vært mec på bane veien fo r
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sovje t isk innflyte l se i Anp o la . Der s om MPLA h a d de h att flere støtte pun k t e r , k unne dP innt a tt e n mer se
s e l v s t e n d i g or ua vh e npi p sti l linp.
Uet s er ut til at Kina s Angola - poli tik k h a r spilt f a llitt o ps ,, ut f r a
s ine e r ne premis se r . Sovjets støt t e
ti l b<c·vege l se r so m MPL/1 op ti d lig e r e til f . ek s . FNL o p No r~ - Vi e tn~m
vi se r a t den s ovj e ti s k e utenr i k s poli ti kk en kan ha en tvety d ip ka ra k ter op
i e11 de l tilfell e r s t Øtte opp om
pr Drrcssi v c fri 8j Ørinps b ev e pelser ,
s elv o m en selv s apt ikke skal ha noe n
illu s jo nee r o m mo tiv e n e bak denne
s t Øt t e n . /It So v je t e r d e n s tige n de
s up e rmakt Of har ve r d en s h e rre d ømme
i kikk e r ten , s ku l le anpi v elig be vi ses v ed at So v j et s flctte nå se il e r
på alle hav . " Supermak t steoretik erne "
s e r imial e rtid bo rt fra at e n sterk
flJt e med a t o m- u - bå t e r os v . lik e
rje rn e k a n være e t ledd i et a ipl o 111at is k f o r :; var , f o rdi So vjet i dap
me cl L, ar e land base rt e kjerne f ysiske
vå p e n ville r i s i k ere å b l i s l åt t
a v mark e n ve d e t lynanprep . Det e r
nØd v endir å peke pA de t te fo r å avvi se clen o verdrevn e k ri psfrykt og
a vkle d e mest ektreme v e r de nsk r igs 1,r o f, ,1 i e n e som fun p, e r e r som en l e f.i t im e rinr a v su p erm a ktsteo r ien op de n
kine s i s ke u t e nrik s pol i t ikken . Sa mtidip skal vi innta en klar hold n ing
til So v j et - union e n o g peke på a t samfun n s s ys t eme t inpen t ing ha r med
s osialisme å pjøre , op så p r øve å
u tv ik l e e n skikkel i g a nal yse og pre s i s b e s k r i v el s e av de n so v je t isk e
s am f u n n s f o rma s ion . Me n vi ka n allered e nct a v v i se SV ' s l efli n g me d Sovj etunionen Of ops ,i d en linja so m t r ot -

s k i ~ten ~ s t å r f or , n emlip å s tØtte
So v J ~t i e n konf r ontasjo n med US A.
Min k on k l usjon e r a t Kin a s u t en r~kspo litikk er et f o rs va r fo r kine s iske s tat s in te r esse r og ikke i t r åd
med d en . pr? let a r iske intern a sjonalis me~ s p ~in si pp e r. De t e r inpen uover sti ~e ~ig mo t setn i ng he r, men i Kinas
po litik k.e r det b li t t sta d i g k lare r e
at egne i n teresse r i sneve r fors tan d
e r fullsten dig o v ero r d n et den pro let a ri s ke int e rn as j on al i s men . Ut e nrik s po l i ti k k kan se lv s agt ikk e se es
isolert; utenrikspolitikk ligger naturlig nok i forlengelsen av innenrikspolitikken og vil stort sett bli le d et
av samme klasse og samme politiske grup
gruppering, Feilene i Kinas utenrikspolitiske linje burde altså føres tilbake til en kriti k k av Kina s e lv. Denne
kritikk er det vanskeli g å g j ennomføre
her, både av plassmangel o g fordi de t
er vanskelig å finne sikre kilder for
indre kinesiske f o rhold. De t er imi d lertid klart at feilene i Ki nas utenrikspoliti kk viser tilbak e t il feil i
KKP selv, og kan s kje spes i elt til mangl e r i det p r o l e tære demok rati i Kina.
De tilløp t il s e l v sten d i g r åds srg ani~
serin g av arbei de r k las s en som ma n h a dde
under k ulturre volu s j on e n, e r s enere
blitt vingestukke t og li te re e ll. [ t l e
lev e n d e pro l e tært d em ok r a ti v il le k u nn e
vært e n g aran t i mo t den type u t gl i dni n g
vi ser i Ki nas u t enrikspolitikk . Allike
Alli ke vel vil v i ho l de fa s t ved a t Kina
til tr oss f o r sine ma ng ler er e n sosia listisk s tat, o g at ma n de r fo r må kun n e s til le s pesiell k r av til Ki nas uten riksp o l i ti kk , krav so m man ikke v il l e
s till e f . eks . til Sovje t som f o rlen g st
h ar f o r la tt sosia li sm e n .
Kommu n is t e r bør r eise en prun d ig op
sk i kkel i g k r i t ikk av Kinas uten ri ks-

KINAS UTENRIKSPOLITIKK :
Styrker revolusjonens internasjonale reserver.
Forfatteren av artikkelen "Kinas utenrikspolitikk
- sviket mot den proletariske internasjonalismen"
svever i den grunnleggende villfarelse at bare en
opererer med begreper som arbeid og kapital, klasser og klassekamp, gjennomfører en en marxistisk
analyse. Og omvendt: Om en ikke til enhver tid passer på å få med disse begrepene . har en forlatt
marxismen .
En påstått mangel på disse begrepene i de kinesiske kommunistenes analys e av verdenssituasjonen er
nemlig det eneste argument artikkelforfatteren har
å anføre mot denne analysen. Han gjør samtidig ikke
forsøk på eksplisitt å presentere noen alternativ
analyse , ut over noen helt allmenne og derfor abstrakte fraser om proletarisk internasjonalisme.
Hva er s å KKPs analyse av verdenssituasjonen ?
Som a rtikkelforfatte ren riktig er inne på , deler
KKP ve rden i tre hovedblokk e r . Av disse utgjøre s
"den 1. verde n" av de to s upe rmaktene USA og Sovjet . "Den 2. verd<.> n" bestå r av de øvrige utviklede
impe rialistiske land (bl . a . Ve st-Europa og Japan) .
Til slutt har vi "den :l. ve rden". dvs . utviklingslanda. ente n de e r s os ialistiske (s om Kina , Nord Knre a). kolonialt elle r nykolonialt und e rtrykte (f . eks
inntil nylig Sø r-Vietnam) . e ller m e r e ll e r mindre
selvste ndige. imperialistisk o ppadstige nde makte r
(bl. a. Persia). I tilknyttin g til det s iste fins det f.
eks . ikke fnugg av ho lde punkt for :i si at Pe rsia
l'tter KKPs me nin g e r i fe rd med ;'\ frigj p re s e g fr:1
imperialismen ove rhodet . me n derim ot for at den
persiske imperialismen f:i r en nH' r og mer s elvstendig ka r:ikter .
Den kinesi s ke a nalysen g:i 1· videre 11t ,,1 at "den
l . ve rd en'' - de to su perm :iktcne [ISA og , ov_i et - p:i
grunn av sin dom i1wrende milit.,·n · s tillin ~ er verdens folks hovedfi e nde r . De st re be t· be gge l'tte r
ve rde nsherrcdnmm et . og denn e• konkutTt'l'"IHle stn·b<.>n kan i siste instans bare fo rl' til kri 14. Av de to
er t:SA pii def~nsiven og Sovjet p ,; u ffensi\·en. l1l'ttl'.
s:imt Sovjets ko mbina sjon av en til bakl'l igg-<·ml e ug
stagnere nde. m en gjennommilitat·i se rt okono rni ml'd
en strømlinj e formet byrå kra tm onopolistisk u t·g:inis a sjon . gj ø r Sovje t til en s pesielt aggres siv og farlig makt. Artikkelforfatteren m.'\ ·;.t're temmelig
blind fot· å mene at USAs defensive posisjon e r ('ndret m ed en midlertidig framgang i Midt-Qsten.
Både i Asia og i Vest-Europa har USA lidd :1vgio 1·e11de tilbakeslag i forhold til landets domine r ende pos i sjon etter 2. verdenskrig.
Nå r det gjelder Sovjets karakter , e r a rtikkelforfatteren på svæ rt vaklende futte r. På den ene siden
er han inne på at Sovjet ha r "fo rlatt den sosia listiske vei " , m en samtidig m ener han at "det e r ytterst
vanskelig for kineserne å påvis e at det skulle va' r e

gjeninnført en kapitalistisk økonomi i Sovjet". og
ser "frykten for "sosial-impe ria lism en " s om svæ rt
overdrevet". Ytterligere a rgumente r har han ikke .
Han gå r overhodet ikke inn på at kineserne ved hje lp
av marxismens politiske økonomi og Lenins impe rialisme-teori overbe vis ende ha r påvist Sovjets impe rialistiske og spesie lt aggre ssive ka r a kte r . me n
nøyer seg med gene r øst å innrømm e "a t Kina nok
kan ha en viss grunn til å føle seg true t , f. eks. i
forbindelse m ed grensekonflikten m ed Sovjet ". Denne
"argumentasjonen " fall e r på sin egen omtrentlige,
vaklende og dermed uansvarlige karakter, og slå r
tilsvarende k raitig tilbake på artikkelfo rfatte r en .
Hvis det nemlig er slik at Sovjet ha r "forlatt de n sosialistiske vei", og at den s ovjetiske a rbe ide r klassen er ekspropriert både fra produksj onsmidl ene og
fra den politiske innflyte ls e , s å m å på visningen av
dette samtidig væ re en påvisning av Sovje ts kapitalistiske og imperialistiske ka rakte r. Og de rm ed
dreier det seg ikk e om hvilk en s om he lst impe r iali s tiske makt . m en om en impe rialistisk s u pe rm akt
med øke nde økonomisk e problem e r , med en milita risert og statsmonopolis tisk o rganis e rt 9konomi. og
med verdens ste rk e s te militæ r potensial '. Av denne
supe rmakten har s å ve l Kina s om verd ens folk for
øvrig utvilsomt "e n viss grunn til å føle s eg tru et ''.
En sl!!- supennakt gjelder det for kommuniste ne å
avslø r e og be kjempe. på tross av a lle sosia listisk e
fraser de n omgir seg m ed - og ikk e å omt a le i ube s te mte og vakle nde ve ndinge r .
Nå r de t gje lde r Sovjets stotte til MPLA og tidlige r e
bl. a. FNL og Nord - Vietn a m . e r det ikke de nne
stotte n . men a r tikke lfo r fatte r e n so m er tvetydi g.
(Vi tror faktisk a t f. eks. MPLA her ha r fæ rre illu sjoner enn artikkelforfatte ren. ) Sovj ets stotte e r
minst like e ntydig s om f . eks . det imperialistiske
Sveriges støtte (trass i f. eks . AKP-gruppe ns tidligere på stand om a t all e land s om s totte t den
vietnameisiske fri gjø ringsk a m pe n . va r mot im pe rialis men) .
Tilbake til den såkalte teorien om ''de 3 verdener". Den går videre ut på at de imperialistiske
land i "den 2 . verden" (hovedsaklig Ve st-Europa og
Japan) er stigende, og at de i sin kamp for nyoppdeling av verden både står i motsetning til hverandre.
i motsetning til de to supermaktene , og til "'den 3.
verden" . ''Den 3. verden" er ogs å splittet , men kan
danne - og danner i praksis - midlertidige allianser
mot "den 1. og den 2. verden" . og til ogm ed med
" den 2. verden" mot "den 1. " .
Hva er umarxistisk m ed denne analysen ? Hvis
denne analysen ikk e e r marxistisk . s å e r verdenssituasjonen "uma!"Xistisk " . fo r analysen bekreftes
daglig for øynene på enhver : Jfr. den stadige <f ra-
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politi ske l in je . Det t e pj~ re s i kke f o r
å innta en " k r i t is i s tis k " ho l d ninf d e r
vi på fjer n Of trygg av st an d fra ae n
prak ti sk e po l iti kk k rev e r '' d e r e ne h e n de r s po liti kk " a v Ki n a u t fr a d e n ats tr
a bs tr a kt e i dea li smes k rav .
Vi b0 r f ore
for e ta e n kriti kk av ~ i nas ut en ri kspo li
ti k k ut f r a de t h~p Of Øn ske om a t de t
e r mul if d f o reta e t l in jesk if te i
Pekin g de r s om d e t komm e r kri tikk fra ko
kommun i st e r rund t omkrin, i v e r d en .
S lik d et e r n å , f u ~ge r e r ~in a s u t e n rikspoliti k k på vi se li g r e a ksj on ært i
forhol d til den "anne n ve r de n " Of s pe sielt - o g d et e r i da g d et mes t pra veren d e - i forh old til a n ti - imper i a l i s t iske fri g jørin p,sk amper i den tre die
verden . De tte kan vl v e r ke n f o rs v are
e l le r sitte s tille o g se på . Ki~~ sern e
skal ikke f ø r e kla ss eka mp for k ommu ni s tene i andre land , me n de h a r en plik t
t il å s tØ t te o pp om o g l erg e f o r ho ldene
til r e tt e for klassekamp e n i and r e l an d
gjen n om sine utenrikspolit i ske manø vr e ri11 e e r, o g i hve r t f a::.l ikke sabo te r e de nne klas s ekam p en. ~e nn e fo rp l i k t elsen ha r i kke Kina klart å oppfylle
i de siste årene , Of det h ar ingen tinr,
med " kr i tisisme " å gj 1 re å påpeke det .
De t er dessuten v i ktig for kommunister
å ta et oppgjØr me d supe r maktsteor i en ,
s l ik a t v i ikke ri s ike r er å b l i tomm e
ette r p l aprere av Pe i ing Review , sl i k
f . eks . AKP er . AKP har b lin d t stilt
seg på supermakt s teori e ns platt f orm , Of
AKP såvel so m s ø sterpartier i andre
l a nd ha r gjo rt se g t il f orsvarere av de
d et nas jon ale borgerskap for å s tyrk e
" de n a nn en verden " mot "su permaktene".
Vi må u nnpå mu l ir,he t e n e for s l ik u t g li dn i ng ve d åta e t kla r t oppejØr med
s uperma k t s t eo r iene og Kinas utenriks po liti kk .

NPH

kampen mellom USA og Sovjet , kampen m e llom USA ,
Sovjet og EEC om Middelhavsområ det , ka mpen mellom alle imperialistiske land om verdens skipsbyggingsindustri og skipsfart , kampen me llom Sovjet.
Japan og USA om det fjerne Østen . kampen me llom
"den 3 . verden" og de to føsste verdene r om ver dens r åva r e r og e ne rgiressurse r, os v . osv .
I virk e ligheten e r denne ve rdenssituas jone n ikk e
"umarxistisk " , m en bekrefte r tve rt om til full e
m a rxismen-lenini s m e ns grunnleggende politiskøkonomiske te s e om det nødvendige i impe rialis m ens ujevne utvikling . KKPs ana lyse a v ve rdenssituasjonen ute lukke r ikk e motsetningen m e llom a r beid og kapita l. Tve rt om e r det nettopp eksi s tens e n
av kapita len - dvs . mots etningen me llom a rbe id og
kapita l - s om e r foruts e tningen for , og s u m med
nødvendighet y tre r s e g i a lle disse motsetningene i
ve rdensmå lestokk.
Nå r KKP ikke nøyer seg med :1 analyse r e k las se mots etninge ne i de eneke lte la nd , men også ana lys e r e r hvo r dan dis s e mo tsetningene s lå r ut i ve rde ns m å les tokk, innfø r e r det s le tt ikk e noe ny tt i den
m arx istiske tradisjone n. men bygge r vide r e på de
bes te e le menter i Marx' . Enge ls' og L e nins r evo lu s jonsstrategis ke tenkning. Nettopp kapitalism ens
u jevne utvik ling gjo r de inte rna sj ona le ove r ve ie lser.
a nalys e r av s itu as jonen og motsetn ingene me llom
s tatene. til et framtr edende og avgj9>rende viktig
trekk ved Ma rx , og Enge ls ' po litiske skrifte r og be "
s trebe lse r på å fr e m me verdenspro letariate ts inter esse r. Impe ri a lis me ns u}cvne utvi kling og fp lgcne
av denn e var en hjø rn es te in i Le nins 1·e v,, lu sjons strategi .
Det e r vesentlig im pe ri a lismens u ievne uwik li n::
og de de r av følgende betingelse r [ur pr ole tar ia te ts
klassekam p som arti kke lfo r fa tteren ikke har pye f11• · .
og som gjp r at han - tra ss i mot sa tte intensjone r ikke kommer ut ove r en abs trak t og ide a listi sk mo r a lis e ring p:1 den ene s iden og· en li ke a l,~ tra kt
kyni sme pa den :ind ,·e s idl'n i si n vu rdc r in)!. a ,· J,; i:ia s
utenri ks po litikk. Denn e posisj,, ncn visc· r seg tyd, ·li1;
i a rtikke lforfa ttl'n·ns utgangspunkt. i :\ t han "gen,
r os t " medgir at vi ik ke ska l " k n:vt· "dl' 1·t· ne he n de r s po litikk" av den kin esi s kL utl'n ri ks kde lse" .
men gi den "muli gheten til ,1 fo rcl:1 L:tU iskl' man•.)Vr e ringer i s in politik k". llette utgangspunk tet e r
fun dam enta lt fe ilaktig . Oet fo rntsette r i virk e lig heten at en " re n" p roletarisk internas jona lis me utl'lukke r tak ti ske utenriks p" li t iske m ai1en- n •rin ~e r . p g
ba r e kan inklu derC' di rek te s tottl' t il n• ,·n lu s jotn ·r c
be vege lse r i and r e land. (,\rti kkl'lfor fattc: r en s lu t.te1
s eg her for øvrig til en pa samme t id sekte risk oi.:;
oppo rtunistis k tende ns so m vi hadde hit pd var sl.iitt
tilbake inn en de n kommuni s t is ke bevegels en i Norge
- en tendens s om på den l'!W s ide n er s <>kterisk
for di den ha r et s likt beg rep om "de r<'nc· hend<.>rs
politikk ". p:1 den andre side n opp11 rtu ni s ti s k fordi
den dermed sft pf, all e taktis ke rn ano v•·e ringe r s orn
avvik fra den re tte lin je.)

Artikkelforfatterens forkjærte utgangspunkt kommer også til uttrykk i hans merkelige begrep om
"kinesiske statsinteresser" (jfr. : "Min konklusjon
er at Kinas utenrikspolitikk er et forsvar for kinesiske statsinteresser og ikke i tråd med den proletariske internasjonalismens prinsipper. '1- De "kinesiske statsinteressene" blir nærmest på forhånd
stilt i motsetning til sosialismen og den proletariske internasjonalismen. Men artikkelforfatteren har
selv vist at han har - en riktig nok abstrakt forståelse for at sosialismen i ett land bare kan
sikres endelig gjennom revolusjoner i andre land og
dermed gjennom proletarisk internasjonalisme.
Konsekvensen er at om de kinesiske statsinteresser
virkelig står i motsetning til den proletariske internasjonalismen, så er det ikke lenger tale om sosialistiske eller proletariske statsinteresser, men
det må nødvendigvis være slik at borgerskapet har
tatt statsmakten i Kina. Artikkelforfatteren aner
også denne konsekvensen, idet han uten begrunnelse antyder "mangler ved det proletære demokrati i
Kina" som grunnlag for "statsinteressene"s karakter. Hvis artikkelforfatteren hadde satt seg inn i
utviklingen av cten økonomiske organisering og i
dagens kampanje for styrking av studiene i politisk
økonomi og av proletariatets diktatur i Kina, ville
han antakelig måttet spare seg disse løse spekulasjonene. Ikke minst ville han ha måttet spare seg
påstandene om manglende evne til marxistisk analyse fra KKPs side .
Dette betyr ikke at klassekampen er avgjort og
avsluttet i dagens Kina. Tvert om tilspisses den.
Hvis KKP i denne situasjonen hadde kommet med
erklæringer om klassekampens opphevelse, da hadde
det vært grunn til å spisse ørene. Men det er ikke
dette som skjer, derimot er styrking av arbeiderklassens diktatur hovedparolen.
Artikkelforfatterens dualisme mellom "de rene
henders politikk" og taktiske manøvreringer ligger
ikke til grunn for Kinas utanrikspolitikk. Nettopp
fordi verdenssituasjonen byr på flere motsetninger
enn klassemotsetningene i det enkelte land, har KKP
- med sin maktstilling i et av verdens største og
rikeste land - en spesiell oppgave i å utnytte alle
disse motsetningene til beste for verdensrevolusjonen gjennom sin utenrikspolitikk, og ikke begrense
seg til direkte støtte til de revolusjonære bevegelser i de enkelte land. Det dreier seg her om å
styrke de internasjonale reservene som ligger i de
økende motsetninger i den imperialistiske verden,
både i forsvaret av de sosialistiske stater og i styrkingen av den revolusjonære kampen ellers i verden.
Det dreier seg altså ikke om "statsinteresser" som
går på tvers av "de rene henders politikk", men om
å spille på alle strengene.
"Generallinja" i den kinesiske utenrikspolitikken
tar sikte på å styrke de internasjonale reservene
for proletariatets kamp gjennom å utnytte , spille på
og styrke oppsplittingen av den imperialistiske
verden: For det første motsetningene mellom USA
og Sovjet (jfr. den diplomatiske offensiven overfor
USA), for det andre motsetningene mellom supermaktene og "den 2. verden" (jfr. holdningen til
EEC og avta lene med Japan), for det tredje motsetningene innen den 2. verden (jfr. de "skamløse"
invitasjonene av Strauss og Schmidt) , for det fjerde
motsetningene mellom "den 2." og "den 3. verden"
p:'i den ene siden og "den 1. verden" på den andre
siden, for det femte motsetningene mellom "den 3.
verden" og hele den gamle imperialistiske verden.
Ved siden av denne maksimale utnyttelsen av revolusjonens internasjonale reserver yter Kina
direkte s tøtte til de revolusjonære kreftene omkring,
i verden.
Artikkelforfatteren kan ikke varte opp med noen
virkelig argumentasjon mot denne "generallinja" og
den analyse som ligger til grunn. I stedet nevner
han opp endel eksempler på etter hans mening feilaktige utenrikspolitiske handlinger fra Kinas side.
Vår f9rste kommentar til dette er at vi bl. a. er
helt uenig i hans vurdering av Ceylon- og Pakistaneksemplet , og prinsipielt at om "generallinja" er
riktig, så kan det selvsagt begås enkelte feilgrep.
Deretter vil vi særlig betone vår fullstendige
uenighet i artikkelforfatterens vurdering 1v Kinas
politikk overfor EEC (en vurdering som - bortsett
fra motsatte fortegn - er helt identisk med AKPgruppens). For det første fins det overhodet ikke
grunnlag for påstanden om at ''Kinas utenriksledelse anbefalte oss (kommunistene og arbeiderklassen i Norge) å gå inn" i EEC. Men for det andre
må vi bare gi KKP fullstendig rett - også ut fra den
norske arbeiderklassens synsvinkel - i at styrkingen og selvstendiggjøringen av EEC er en gledelig
og progressiv utvikling som øker splittelsen i den
imperialistiske verden og dermed bedrer betingelsene for proletariatets klassekamp og undertrykte
folks frigjøringskamp . Det er ingen motsigelse
mellom dette og det standpunkt at kamp mot norsk
medlemskap var det gunstigste både for å fremme
arbeiderklassens bevissthet og kamp i Norge og
for å fremme revolusjonen i Norge. Selvmotsigelsen oppstår derimot når en - som SV og AKP-gruppen - hadde et helt annet perspektiv på kampen mot
EEC, nemlig å styrke småborgerskapet og den nasjonale kapitalen. En slik linje er helt i strid med

KKPs linje , som i sin vilrdering av EEC derimot
tar utgangspunkt b proletariatets klasseinteresser,
det samme utgangspunkt som vi tar for på samme
tid å vurdere utviklingen av EEC som positiv og
gå mot norsk medlemskap.
For kommunistene og arbeiderklassen er dette
ikke noe dilemma. Det dreier seg heller ikke om
forskjellige strategier, ikke en gang om forskjellige
frontavsnitt , men bare om forskjellige nivåer i en
og samme strategi og i en og samme vurdering.
Derimot er artikkelforfatterens mangel på forståelse for dette helt analog til AKP-gruppens fullstendig manglende evne til å se at en vurdering av
kapitalismens utvikling som progressiv lar seg
forene med kamp mot den samme kapitalismen. Og i
begge tilfelle stikker misforståelsen i det manglende
utgangspunktet i arbeiderklassens interesser, som i motsetning til småborgerskapets - styrkes med
kapitalismens utvikling .
Artikkelforfatterens feilvurdering kommer imidlertid også av en imperialisme-teori og en derav
følgende analyse av verdenssituasjonen som ikke er
eksplisert, men som her og der trer umiskjennelig
fram. F . eks. snakker han om "et sterkt imperialistisk Europa som skulle (min understrekning)
stå i motsetning til supermaktene" . Han taler dess- .
uten om "at shahens tilsynelatende selvstendiggjøring passer som hånd i hanske i Kissingers nye
strategi med å opprette subimperialister".
Artikkelforfatteren mangler således ikke bare
forståelse for det gunstige i den økende splittelsen i
den imperialistiske verden, men også for det objektivt n10dvendige i denne splittelsen (akkurat som
han ikke innser imperialismens ujevne utvikling).
Om han altså ikke eksplisitt formulerer og argumenterer for en alternativ teori og analyse, baserer han
seg på en uuttalt slik. Denne teorien er en superimperialisme-teori , dvs . en teori om at det går mot
en eneste altomfattende superimperialisme, representert ved USA. Denne teorien er for lengst motbevist teoretisk av marxismen-leninismen, og den
er avkreftet av virkeligheten gjennom to verdenskriger og sist de på ny økende motsetninger i den
imperialistiske verden. Her er det virkelig tal e om
"en monopolkapitalen-mot-folket-teori blåst opp i
verdensmålestokk" , og langt fra i teorien nm "ri,•
tre verdener" .
Artikkelforfatterens løselige betraktningt• r om
Mao Tse-tungs tofase-teori for revolusjonen i halvkoloniale land er det noe vanskelig å forstå hvor han
vil med. Vi antar at både artikkelforfatteren , Mao
Tse-tung og Teng Hsiao-ping vil være enige i hvert
fall om at forholdene i hvert enkelt land vil bestemme
om proletariatet kan gå til direkte sosialistisk revolusjon, om det må stille seg i ledelsen for en nydemokratisk revolusjon, eller om borgerskapet er
sterkt nok til selv å gjennomføre demokratisk revolusjon og nasjonal uavhengighet.
Vi har gjentatte ganger vært inne på likheten mellom AKP-gruppens og artikkelforfatterens oppfatning av den kinesiske utenrikspolitikken (artikkelforfatteren er selv inne på denne likheten). Forskjellen
er bare at mens AKP-gruppen (og dens søsterorganisasjoner i Vest-Europa) vulgariserer og forvren..=ger den kinesiske utenrikspolitikken for sine !små borgerlig-nasjonalistiske formål, gj9r artikkelforfatteren det samme for å kunne ta avstand fra den.

Vår oppgave er imidlertid ikke å bekrefte AKPgruppens forvrengninger av KKPs linje, men å forstå og adskille denne linja fra den småborgerlige
nasjonalismen , og dessuten dra nytte av den kinesiske utenrikspolitikkens frukter i proletariatets
klassekamp i Norge.
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AKP/SV--vegne av kapitalen i en krise- og olje
tid.
Dette fØrer til opptaksrammer,
dårligere undervisningstilbud og ar~
beidsforhold for studenter, og til en
stadig mer usikker livssituasjon for
mellomlaga av vitenskapelig ansatte.
Den eneste forsvarlige måten å bekjempe denne utviklingen på er å kreve
en Økning i antallet faste stillinger
som kan svare til undervisnings- og
forskningsbehovet.
Kommunistene vil
dessuten gjØre alt for å påpeke og
klargjØre at denne kampen støter an
mot kapitalen, at den bare kan vinne
midlertidige seire og aldri oppheve
mellomlagas fundamentalt usikre situas
jon under kapitalismen, og at den må
videreføres til en kamp for sosialismen under arbeiderklassens ledelse.
AKP og SV (v/Schultz og Seip) har
imidlertid et g anske annet perspek tiv.
De mener at NTL-avdelingas oppgave som
fagforening er å sikre "sine eene"
midlertidig ansatte medlemmer, og la
dem få forrettigheter framfor andre ve<
ansettelse i faste stillinger ved UiO.
Så får midlertidig ansatte ved andre
universiteter og hØgskoler kreve samme
garanti for seg på "sine" steder:
Sett bort fra det vitenskapelige og
pedagogisk fullstendig forkastelige i
dette prinsippet, så forsøker Schultz
og Seip her å gjØre fagforeningene til
laugsmessige korporasjoner som skal
gjennomføre stedlig beskyttelse og privilegier for "sine" medlemmer.
Dette
er reaksjonært i ordets rette forstand,
og må ses som et mønstergyldig uttrykk
for mellomlagas utopiske og illusoriske!
drØmmer om å stanse den Økende usikker-,
heten under kapitalismen ved å vende-tilbake til middelalderlige former.
Vi mener at vi ikke tar for hardt i
når vi sier at vi må tilbake til AKPs
(og SVs) åpne tilslutning til Steng
grensene-parolen mot untenlandske arbeidere for å finne en anledning som
i samme grad vekker forundring over
at nynazistene ikke har infiltrert og
utnyttet disse partienes apparat i
stedet for årette skytset mot dem.
(Og det sier ikke lite.)
Forslaget fra Schultz/Seip fortjener
utelukkende forakt - ikke minst fra
midlertidig vitenskapelig ansatte,
enten de befinner seg i Oslo, Bergen,
Trondheim eller TromsØ!

-
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Vi i KUL har, med Gnisten nr. 3 - 75,
endelig tatt et standpunkt m.h.t. Økonomien i So vjet

I motse tning til AKP, KA og KKP bestrides at kapitalismen ble "gjeninnført"
i 1956, den har snarere aldri vært opphevet.
Gnis ten trekker paralellen til
den merkantilistiske periode i e uropeisk kapitalakkumulasjon, der den
voldelig, opprinnelige ekspropriasjon
av feuda l e eiendoms og produksjonsf o rmer fore g ikk under statsmaktens
beskyttende vinger. Kapitale n var ikke
ste r k nok til å kjempe for eg ne krav
og stø ttet seg på krykkene fra forgang ne epoker, for å si det med Marx .
Med sluttføringen av den opprinnelige
akkumulasjon , d . v . s . med den allmene
utbredelse av vareproduksjonen kan
kapitalen så kaste krykk ene o~ snuble
videre på egne ben fra krise til krise ,
fordi de roJitiske herre -knekt forhold
på dette nivå kjennes som en klamp om
foten .

-

vikpartiet å omtale Russ land som "det
svakeste ledd i den imperialistiske
kjeden".
Videre var bedriftene i Russland blandt de største og me st moderne
i verden nettopp p.g.a . den raske statslige industrireising som gikk forut for
1917 og som nyttet datidens mest avanserte teknologi.
Det er derfor positivt feilaktig å
sammenli kne europeisk merkantilisme
med Stalins Russland.
Overlatt til seg
selv og akkumulasjonslovene ville det
russi ske borgerkap nettopp ha kastet
krykke ne en gang i 20-30 årene og utviklet seg til et selvstendig borgerlig klasseherredØmme, litt ut i leksa
bl a nd t de største, men definitivt imperialistisk.
De t som imidlertid skjedde var at en
tredje k r aft, bolsjevik en~, båret fram
av arbeidere, bØnder og soldater, feide
borgerskapet til side og bygget det de
trodde var sosialisme i et voldsomt tempo

- - - -- --- ---

SOVJETSAMFUNNET OG KAPITALEN
MED

DE

NI

LIV

De tte syn overfø res direkte på Sovje t.
Russland var i 1917 fortsatt nærmest
et feuda lt samfunn .
Den første 5 - års
pla nen innleder den statslig omhegnede
akkum ulasjon og i 195 6 gjØr Krustsjov
de første forsØk på å kaste krykkene,
en prosess som videreføres vec: reformene fra 1965 oc frem til i dag , OE som
innen kort ti :j vil Wt!I'"' ful.1 fØrt i
ion: , av selv s tenclisrjorte , ko nku rrer•·nclE• enke] tkapi taler innen rammen av
f•t ko rporativt borgerlig klasseherrecJØ r~me .
I be~ runn e l se n for denne etter mitt syn
forhastede og mekaniske parallellforskyving anfØrer man b~.a. ~t ~us~land i 1917 ikke var et imperialistisk,
ja knapt nok kapitalis ti sk land, idet
arbeiderklas sen bare "ut gjorde ... omk ring 10% av ... befolkningen" .
Det er
fristende å tro at man har har uteglemt
det store antall dae lØnne de jordbruksarbeidere.
Man tar vi de re for lite hensyn til at de t russiske jordbruk var
preget av kapit a lis t isk vare-produksjon,
en prosess som startet ved]ordreformen av 1861 og som ble forsterket ved
de t agrar - industrielle varebytte som
bl e indusert ved Wittes og Stolypins
reformer mellom 1P9 0 og ]914.
Denne
periode er , om noen , den autentiske
me rkantilisme i russisk kapitalakkumulasjon . . Lenin hadcle elegant demonstrert
~a pitalismens utvikling på landsbygda
al lerede ca . 19 00 i sin polemikk med
de russiske populistene , o~ j~g min~er
om a t det var felles praksis i bolsJe -

KULS KVELDSKOLE
Res terend e mØter dette sem es teret:
4/3 De t

na sjonale spørs-

må l e t.
18 /3 Proletariatets di~tatur.
I /4 Årets tariff oppgjør-.
Tidspunktet er k l. 1 9 Of
stedet aud.2/ SV

!DEMENTI
I Gnisten nr. 1/ 1976 skrev vi i artikkelen "Om
suspensjoner og ytringsfrihet i fagbevegelsen" at
1avisa Budstikka var klubborganet på Grafisk .
Dette er imidlertid feil, Budstikka er AKPs eget
organ på Grafisk-:- Vi beklager denne feilinformasjon som riktignok bare få r mindre konsekvenser
fo~ -selve innholdet i artikkelen .

uten å måtte ta hensyn til de skranker
som varebyttet setter for k apitali stisk
akkumula sjon .
Mens den europeiske merkantilisme var
et politi sk s var på kapit ale ns immanente
a kkum ulasj onskrav , en politikk som
fØyde seI etter kapitalens bevegelseslover, s var Stalins revolusjon et
politisk villet brudd med den relative
stagnasjon som karakteriserte den russiske imperialisme, og forøvrig all kapital i vår epoke.
Som merkantilismen er ·
prekapitalistisk, så er sovjetøkonomien post-kapitalistisk, både historisk,
og som vi skal se, prinsipielt .
Kapitalistisk produl6jon er ikke ' primært
fremstilling av nyttige ting .
Kapitalistisk produksjon er produsjon av kapital,
d .v. s . produksjon av varer bestemt for
salg med verdiforØkelsen av den opprinnelige kapital som mål.
I sin streben
etter dette må l ligger ka~italen under
for skranker som selv er i1 ;neholdt i
kapitalens begrep.
Disse sk~anker,
med ett ord uttrykkt i "profittrate fallet", hemmer k ap italens te~dens til
gre nsel Øs ekspansjon.
Den konkur ransekamp de enkelte kapitaler fØrer mot
hverand re underminerer det krav til
profitabilitet som den samlede kapital avhenger av.
Enkelt - kapitalens
middel, ekstraprofitter, blokkerer
totalkapi talens mål, Økt valorisering .
"Herav krisene".

Løsningen på denne motsigelse, den
kommunistiske produksjon, kan betegnes som f.eks. Sandemose gjØr det,
som "prosesserende bruksverdi-produksjon." Heri ligger at produksjonsmidler og levende arbeid bringes sammen etter en politisk villet plan.
Denne er formulert etter massenes konsumbehov og arbeidslyst. En slik Økonomi kan ekspande~e uhemmet av de

~om ~tgjØr den herskende kl asse i SovJet ida? . . Det ~tgjØr en klasse for di det
har.politisk r ade ret~ over produksjonsbetingelsene og fordi de t dominerer det
vol~s~pparat som garanterer både dets
politiske ove rhØyhet og produksjonsmåt ens fortsatte beståen .
Erkjennelsen av byråkratiet som klasse
~ren bit~er pille å svelge for dogmat iske marxister, det heter jo som kjent
at staten kun er et redskap for en klas~e . _Som sag~ er klasseforho ldene kvalitat~vt nye i Sovjet, og man kan nettorp ik~e ge~eralisere fra en produkSJonsmate til en annen uten å u tvi kle
nye beg reper.
St atens opprinnelse er de eiendomsbesittendes organise rt e voldelige rcrsvar
av sin eiendom, og dens form varierer
med produsjonsmåten.
Det er prin sipielt intet til hinder for at de n he r skende klasse selv bekler de administrative komm an doposte r qua statsmakt.
Historien byr på en rekke slike eksempler, f.eks. Asia tis k feudalisme og
statslig adel under Pet~r d en st ore,
for å nevne to.
Det som fØrst og fremst kjen netegner
imperialismen er de problemer kapitala kkumul asjonen skape r.
De n tradisjonelle k rise med skjerpet konkurranse,
Økt utbytting og arbeidslØshet synes
ikke lenger tilstrekkelig til å stable
k apitalen på be na.
Man tyr derfor til
andre virkemidler som k an fylle samme
funksjon, forsterke krisens rensen d e
effekt eller forhale krisens u tbrud d.
De viktigste av disse er krig, inflasjon,
statsutgifter , voldelig beskjæring av
lØnninger (korporativisme) og ikke minst
voldelig rov av andre Økonomiers ressurser ("permanent opprinnelig akkumulasjon").
Selv med disse virkemidler syn es fortsatt kapitalakkumulasjon som en håplØs
oppgave .
Det er derfor vanskelig å få
Øye på de drivkrefter i den sovjetiske
Økonomien som skulle tvinge systemet
tilbake inn i disse motsige lser når man
faktisk "har kampen mot profi ttratefallet bak seg" (Mattick).
Den eneste mulige fonklaring på at dette skulle skje
er at en borgerlig klasse med stor makt
tilriver se g makten over produksjenen.
Det er to kandidater til den ledige
stilling som herske nde klasse i Sovjet.
Den ene er parti/statsapparatet , - den
andre er direktØr-skiktet .
En av disse
grupper, eller begge , må ha makt til og
interesse av å gjeninnføre kapitalismen
ellers finnes det intet materiellt
'
grunnlag for en slik overgang.
Både parti/statsapparatet og direktør ene har materielle fordeler og privilegier ved å utbytte arbeiderklassen .
Byråk rati et tilsvarer på mange måter den
vestlige kampitalis tklasse.
Det utgjØr
som kapitalistene et parasitært, ikkearbeidende skikt, men har som gruppe
mer di rekte ma kt enn borgerskapet i
vesten.
Direktørene utfører stort sett
de samme funksjoner som våre "managers"
men har til gjengjeld mindre makt.
I
vesten har den enkelte aksjeeier liten
innflytelse på investerineene, denne
r åderetten lig ger i praksis hos manag- _
erne.
I Sovjet har det vært omvendt;
byråkratiet har hatt full ko ntroll med
produksjonen me ns direk t ørene har vært
deres godt betalte tjenere.

skranker som varebytte t setter for
kapitalen. Produk tene er i k k e ~ •
har ikke verdi og blir ikke byttet .
Kapitalen er opphevet.
Denne l~ api tallo g-i,ske ekskurs bringer
oss dog tilbak e
temaet: kan man
tenke seg en sli k ;,\'prosesserende bruksEyråkratenes privileeier hviler på to
verdi-produk sjo n" i et land der prolegjensidig betingende fundamenter, tariat et ikke er den herskende kl asse?
deres makt og deres akkumulerende total
Hvis så er tilfellet kan vi Øyne en lØs"kapital".
DirektØre'nes interesse, dt:::--ning på spørsmålet om Sovjets Økonomi ,
imot, li gge r i den akkumulerend e enkelt
som bare via teoretiske krumspring kan
"kapital" som konkurrerer med a n d ~
defineres som" kapitalistisk" og "sosenkelt "kapitaler".
ialistisk". I Sovjet konkurrerer ikke
enkeltkapi t ale r, der er derfor ikke
For å sikre seg makt må direktØrene motk apitalis me. Proletariatet har ikke
sette seg den sentral~ planlegging sidmakten og So v jet er der for ikke sosial- - en de re s interesse hv iler i den enkelte
istisk. Selve k api talforholdet, kapitalbedrift og ikke i Økonomien som helhet.
ismens dynamiske springfjær . er opphevFor å motsette seg sentral p låple gging
et .Økonom i en kan ekspandere - uten å ·gå
må direktØrene være en "godt o~ganisert,
i krise. Samtidig er Sovjet et klasqeuangripelig oe uunværlig gruppe" -(MatherredØmme, men som sådant av en ny
tick).
En slik gruppe er de ikke i Sovtype. Hvis Sovjet represen terer en ny
jet i dag.
Partiet h ar full kon troll
produksjonsmåt~, så kan man ikke anamed ansettelser og oppsigelse r i bedlysere denne med begreper utviklet med
ri ftsledelsene.
Direktørene er selv
henblikk på kapitalforholdet,- og klasofte partimelemmer, men tilhØrer ikke
seherredØmmet vil også være av en annen ..
partiets bestemmende kretser . Motsettype enn det borgerlige.Det er !?.Y.råkratningen mellom byråkrat og direktØ r utiet - stats- og parti-apparatet
spilles på byråkratens premisser.
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I
Byråkraten e ha r s el v f Øgeli g muli g h et til
å gi ma k ten f r a seg o g s e lvsten d iggjøre
enkel t k a p italer.
Dette vil de neppe
gjØre fo r d i p rivate e nk e ltkapitaler
verden ove r dag l ig d e mo nstrer e r sin
manglende evne til å a k kumulere.
De n
nasjonalise rt e " k apital" s om i k ke k o n~
kurrerer h ar den f o rdel fram f o r privat kapital at den ikke risikerer
overakk umulasjon, der vil ikke oppstå
noen s ystemimmanent motsetning mellom
organisk sammensetning og utbyttingsgrad.
Det har derfor overhodet ingen
hensikt for b y rå k rat e n e å vende tilba k e
til et forhå nd s d Ømt privatakkwnulerende
s ystem som at t på t i l fratar dem deres
makt og o ve rf ører de n t i l dire k t Ør e n e .
Når alt komme r til alt kan s p ørsmålet
bare avk lares g jennom e mpiriske studier av prod u k sj o n e n i So vjet.
Denne
produksjone n har utvilsomt en re kk e
karakteristika som v i ha r vært vant t i l
å assosiere med k api ta l isme .
De r eksis t e rer et marked f or matvarer , - men
også mell om in dus t ri be d rift e r råder
marke d s lign e n de f o r ho ld .
Fram t i l 19 6 S ble pl a nen utform e t i
fysiske bruks verd i - størrels e r ( ~
enhete r e ll e r t o talpro d u k te t s vekt ),
De t te s y s teme t g av rike mu li gheter
f or d irek t Ørene til å man i pu l e r e med
måten produsjonsmå l e n e ble nådd på ,
og s l ik s kaffe seg ma t eri e ll e f orde l er
g jennom f . ek s . " direktØre n s f o n d " ( dvs .
p r emier in g for o ve r skredet prod , mål ).
De tt e tun g r o dde system b l e i 1965 ersta ttet me d et mer sm i dig , de r p l a n en
utf o rme s i " verdi"-kategor i e r, og der
fØ l g e lig " ov e rskudd " e ll er " p r o fit t " e r
e tt a v fl e re må l på pl anoverskride l se .
De tt e ha r for l e d et ma n ge t i l å t ro at
e t p ri vat-akkumulere nde system er gje n inn f ø rt, med " l Ønnsomhe t" som kri t erium
på prod u k tivitet o g " prof itt" som re tt esno r f o r invester in ger .
Rammen f or
pris f a stsettels e r o g investeri nger bå de
i nn enfo r og me ll o m sfærene b e stemmes
im i d lertid nå som fØr på se n t r alt hold .
Uen e nk e lt e be d rifts " p r o f itt " er r i ktig
riok bes t emme n d e for den p r em ierin g di rek t Ør e ne og arbei de rne nyter godt av, men influerer ikke på bedrif te n s rei nveste ringer . He r i li gger n e t topp fo rskje ll e n på en privatakkumuleren d e,
krised Ømt vare produksjon og e n poli t isk
s t y rt, prinsipie l t kr i se f r i br u ksve r d ip r od u ks j,o n .
Unde r k a p i t al i s men er de n
enke lt e bedrift s l evedyk ti ghet bestem t
av dens e v ne til å produs ere p rofitab e l t , under sosia l ismen er d en s samfun nsmess ige nyt t e bestemmende ,
I Sovjet,
på den annen side ~r bedriften s leve dy kti g het be se mt av d ens nytte f o r den
h ers k e nde byrå kratk l asse .
Hva sk al man s å k al l e dett e syste m i
So v je t? Trotskistene benevner de t " de arbei d er - s t a t " .
Dette må
g ene rert
være -fe i l av t o grun n er:
For d et fØ r ste
har de t ald r i eksis t ert n oe n " a r beide rs t a t " som d a gens Sovjet kan h a " dege ne re r t " fra .
Fo r de t a n dre b inde r ma n
anal ys en til Sovjet og fr aksjo n skampe n e
Det si st e man k an si om
i -20 årene .
Sovje t er nem li g a t de t s Øko n om i e r et
his toris k be ti nge t , sær r uss is k fe nome n.
Se lve mulig heten for o pphevels e av ka pitalforho l det i nn e n fo r rammen a v a rbeide r k lasse n s u t by tt ing reis er t e mmeli g
vi d tgåe n de pe r spektiver f or d en nasjo naliserte l ok al- "kapi t al" u nde r imperial ismens epoke.
Fo r å ta noen e ksem pler :
Bå de MFA i Portug al, Sa d a t i
Egypt og juntaen i Paru ha r mu l i g het
til å oppheve kapi t alforho ld e t , dv s .
sikre sine Økonomiers ekspansjon, uten
dermed å m~tte tillempe pro letære p r o duksj~ ns{~~hold, proletær grunn p lan s organi sert hg av produk sjonen.
Et tilsvarende dilemma mØter de nasjonale
antiim perialistiske frig j Øringsbe v e g elser i u-land der arbeiderklassen e r
s v a k t utvi k let.
Produkti v k reftenes
utvik ling - grunnlaget for sosialismen - må h er i v areta s av e t " e rs tat ningspro letariat " i f o r m av d et kommunis t iske parti, hvis makt pr. definis j on
må være byråkratisk i lys av de e k sisterende småborgerlige klasseforhold.
Part i et må regjere på vegne av proletariatet i påvente av dets oppstå en.

Den s måb o rgerlige ideolog i må b e k jempe~ ne~topp ve d fdeologisk påvi r k nin g ,
slik vi _ser det i Kina.
Di ss e re g imer
svever i permanent fare for b y råk ratis k u t g li dn in g , h vil ke t Ma o ' s g j en ta g n e ~ mo t parti e t illu s t ere r .
So vj e t s Øko n omi r e pre sentere r derfo r
i k ke en e nke lt "arbei derst a t s " " degen eras jon ", me n et a llme nt p r ob l em i
o verg an ge n fra kap it a li sme til sos ialisme un d er i mpe riali s mens ka r akte ri s tiske "uli ke utvi k ling" (en utvik li ng
s om nett opp Tro t sky ha r g j or t mye f or
å lette f o r s t åe l se n av ).
P aul Matti ck ( hv i s anal yse meget av
d en ne a rti kke l bygge r på ) h ar i nn f Ør t
beg rep s pare t "stat sk a p italisme/ stat s s o sialis me ".
Sovje t er stat sk ap i talistis k se tt f ra arbe id e r k lassen s
stand p u n k t og s t a t s s o si a listi sk se tt
fra ka pita listenes s tandpun k t.
( Det
e r i denn e s ammenh e n g intere ssa n t at
SV 'ere n Ebb ing, s om muli~e ns ha r l est
Matti ck , - ko n sekve nt b ru ke r begre p et
s tatss os i a li s me , de ls s om e n ko n se s jo n til NK P; d e ls f o r å ill us trere a t
han s k uer hen ove r Sov jet fra k apital e ns
siste skanse!) J eg finner d e tte begrepspare t problematisk idet man o ve rho d et ikke kan b ruk e "sosiali s me" om
et lan d der proletariatet ik k e h ar
makten, o g slett i k ke "kapitalisme" om
en Økonomi der alle ~italen s s ærdrag er opphevet.

Tillegg januar 1976
Overstående ble forfattet i april
-75.

Siden den tid har "Gnisten" i

flere artikler behandlet spørsmålet om
Sovjets karakter. For å få kontinuitet
i debatten er jeg blitt bedt om å knyt-

te noen kommentarer til signaturen
T.W.'s artikkel "USSR:
degenerert
statskapitalisme" i "Gnisten" 1-76.
I sitt forsØk på å bestemme Sovjet
som kapitalistisk tar T.W. utgangspunkt
i en lengre utredning om kapitalismens
vesentlige karakteristika som munner
ut i fØlgende definisjnn:
"·• ,, den
kapitalistiske produksj0nsmåte er kjennetegne t ved at produsen~ene er skilt
fra produksjonsbetingelsene, .• ",
Sammen med den kapitalistis x e produksjonsmåte utgjØr "den f ·Ørkapitalistiske" og "den etterkapitalistiske produskjonsmåte", (hvor de umiddelbare
produsenter ikker skilt fra produksjonsbetingelsene) en tredeling av
verdenshistorien der kommunisme n fremtrer som gjenforeningen mellom pro du s enter og produksjonsbetingelser.
Siden
den sovjetiske arbeiderklasse e r skilt
fra sine produksjonsbetingelser er So vjet f Ølgelig et k apitalistisk, og derme d imperialisti sk , land,
Til d ette er blandt annet å si:
k apitalen brer s eg o ver kloden i uj evn
takt, vi finner fremskredne pg til b a k eligge nde land.
I de fremstre d ne land
har kapitalen, hj ulpet av staten, forlengst tilendebra k t den utvikling a v
produktivkreftene som hviler på " d en
opprinneli g e, primiti v e a k k um ulasjon"
av verdier av ka p ital.
De tilbakelig ge nde lan d h ar s t ort
sett to mulighet e r.
De kan ent en aks eptere si n roll e på de t i mpe rial istiske
verdensmarked og de rve d fo rb li ti lb a keliggende eller s e l v g j e nnomg å en o pprinneli g ak k umulas jo n ved stat ska p ita l i stis k e (dvs . ik k e-k a pi t ali s tiske) forf Øy ni n ger.
De nn e ekspr o p riasj on av
lo k al e feudal/despotiske former vil i
så fall ikk e kunne karak te r i seres som
en opprinnelig a k k umu las jon a v merverdi,
dvs. k apital, me n av bruks verdier egnet
til en allmen forhØyelse av p roduk tiviteten .
Disse "statskapitalistiske"
regimer (denne b e te g nelse v i l bli foretrukket i det f Øl g ende), dvs korporative, byråk ratis k e planø kon o mier, er og
vil være karakteristiske for den 3,

verdens eksperimenter med "sosialismen",
Forutsatt T.W, 's allmenne (og for
vårt formål nettopp intets i gende) tre deling av histori e n er han i sin full e
rett når han innrømmer Sovjet og andre

statskapitalistiske land (f.eks. -Kina)
en plass blandt elementene i den borgerlige epokes avslutningsfase. Den
''borgerlige epoke" defineres jo nettopp

som den epoke da kapitalforholdet i de
fremskredne land kvalifiserer motsetningene i verdensØkonomiens perifere og
distinkt ikke-kapitalistiske sfærer.
T.W, benekter nepp e sameksistensen
av elementer fra flere produksjonsmåter
innen en og samme samfunnsformasjon,
hvilket har ennå større gyldighet for
verdensØkonomien som helhet, den s å og
si globale samfunnsformasjon. Men me d
sin utvannede definisjon av k apitalismen, som i k ke tar hØyde for den ujevn e
utvikling, og s om stikker d e n for kapitalismen så k arak teristiske vareproduksjon under en stol, kan han, trygt sittende i det tomme rom neglisjere forskjellene mellom de kapitalfremmede
elementer som innn g år i "den borg erlige
epo k e", nemlig distinkte pre-borgerlige
feudal-despoti s ke varianter og prinsipielt post-borgerlige planvarianter .
Hvilket i kk e overasker når man mellom
"Gnisten"s linjer tydeli g kan lese at
forfatteren har satt se g fore å destillere e t k apitalbe g rep s å allment a t de t
like g odt f o r k larer So v je ts Økonomi som
Egy ptens py ramidebyggend e og " deg e nererte stat ska p italisme" der sl a vene, de
umiddelbare produsenter, var skilt fra
sine pro duks jons be ting e lser o g d er den
planlagte hensikt - pyramide ne - nettopp var - abstrakt.
Det mest klanderverdi g e i T .W .s artik k el er k an s kje den apolitis k e ton e n.
For i sin iver etter å gi ka p ital e n
dens ren e ssan se i So vj e t kommer T. W. i
ska de f or å g i Marx ' k a pita l begrep på
bå t e n .
Og hva er de t nemli g vi , s om
po l itikere , skal b ruke dette kapi talbegrep til? Jo. - med kapital-begrepet
skal vi analysere samfunnets indre dynami k k, avdekke klassenes politiske uttrykksformer, utlede strate g i o g taktikk, samt predikere klassekampens _forlØp.
Men i hvilket samfunn e r k apitalbegre p et et slikt tjenlig in s trument ?
Svaret gir seg selv i det kapitalistiske samfunn.
Anvendt på andre Økonomiske former er kapital-begrepet e n
anakronisme som i beste fall bare forvirrer "Gnisten"s leserkrets.

Og T.W.greier riktig nok å presse
Sovjet inn i sitt eget lille kapitalbegrep, - men samtidig fraskriver han seg
muligheten til å vurdere objektet for
sitt studium, nemlig Sovjets Økonomi.
For hvorledes influerer "grunnrenten"
på det sovjetiske småborgerskap, - enn
si på korn- og oljeprodusenter? Hvorledes foregår fo~nyelsen av den faste
"kapital" ~ed hvilke konsekvenser for
lØnnsnivå, sysselsetting og reservearme?
Om Sovjet hadde vært kapitalistisk
kunne Marx' presise kapitalbegrep gitt
nØkkelen til avklaring av disse spørsmål,
Siden Sovjet ikke er kapitalistisk, og siden T.W. opererer med et
"kapital-begrep" så tomt at det ,g ir rom
for helskrudde saltomortaler, kan T.W,
ikke engan g nærme se g disse spørsmål
uten åta tilflukt i b org erli g e mpiris me.
Det v i t e n ge r e r n at u rli g vis e n realanaly se av d en indre mekan i k k i Sov ~
jet-Økonomie n, en analyse som på basis
av de n histo r i s ke materialisme utleder
~
• o g f or denn e produksjonsmåte meningsful le b e g reper.
Vi " Sov j etfo r s varerne " i KUL , som T. W. de magogis k ka ll e r
o ss, h a r i kke pre ten de rt å g i n oe n slik
analyse som k an be stemme k la s se k ampe n s
former i So v je t .
Vi h a r imi d lertid
g ang sy n nok til å inns e at k apital- begrepe t bØ r f orbeholde s k apitalis men.

KEA
;

AKP

MED

" VENSTRE "

VRIDD . ..

eget forlag - skrevet av kommunister som påpeker hvordan dette virkelig
forholder seg. Paktisk antyder de selv i
sitt "Paglige Manifest" at LO er integrer
integrert i staten. Nok en gang må vi da
krave dem til svar:
Godtar dere Strassbourgertesenes påpek:iiiiig"iv fagforeningenes rolle under
imperialismen - eller gjør dere det ikke?
ikke!? Nå er selvsagt vi vant til at denne politiske gruppen alari har entydige
svar på ;ioe, men stundom må man kreve dem
til regnskap, slik at offentligheten kall

fort s . s i s te side
g
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AKP MED--bli kjent med de innbyrdes motstridende
synspunktene som lanseres fra gang til
gang.
AKP vil aldri nå f'ram til å avsløre
statens klassekarakter. Skal de gjøre
det, må de jo innrømme at den når alt
kommer til alt er bestemt av at den skal
forsvare~ det borgerlige samfunn, på
alle nivåer, og ikke bare i form av spesielt ondsinnede ledere som er en håndfull
monopolkapitalisters personlige håndlan•
gere. AKP ville altså måtte prøve å innse
at statens grunnleggende o~pgave er å for
forsvare rivateiendommen (og dermed lønn
lønnsarbe det). Men det vil småeierne,
småborgerskapet, selvsagt aldri innse, om
AKP-gruppen aldri så mye utroper dem til
en revolusjonær klasse, en strategisk
alliert av arbeiderklassen, en klasse med
objektive interesser av sosialismen i
kraft av å være en del av det klassenøytrale "folket" (som jo som kjent innbefatter både eiere og ikke-eiere av produkprodukajonsmidler, både forsvarere av
og motstandere av privateiendommen).
Derfor krever vi ikke at de skal innse statens klassekarakter. Det ville°viiire å
agi arbeiderklassen illusjoner om småborgerskapets politiske evner. Men om
slike spørsmål bidrar aldri så lite til
å framskynde døden for fenomenet AKP, har
de tjent sin hensikt. At slike spørsmål
etter hvert må gjøre det, blir klart når
vi temker på-alle de håpløse selvmotsigelser som bare vil øke i antall og krasshet
i takt med at klassekampen skjerpes og
AKP's forsøk på å få arbeiderne med in
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"folkeklassen" , under småborgerskapets
ledelse, mislykkes.
Altså: er fagforeningene en del av
statsapparatet? Og: har svaret på dette
spørsmålet konsekvenser for metodene 1
streikekampene og for den politiske agiagitasjon og propaganda i arbeiderklas•
sen?
ET HALEHENG TIL S.AMFUNNETS MELLOML!G
Men ikke nok med at AKP betrakter alt
§Bom"selvfØlgelig";ikke bare unnlater de
~ uttale seg for den "tekniske" nØdvendighet av en rffii g framgangsmåte.De motar~eider aktivt det som i fØlge dem sel v
er det mest selvfØlgelige av verden!Dermed beviser de også indirekte hvor lite
"selvfØlgelig" dette spørsmålet i realiteten er.Det er overfor legalismen i fag
bevegelsen av nettopp AKP's type (blant
annet) at kommunistene må fØre ut sin
linje aktivt og konsekvent.
Det var nettopp tilfellet i forbindelsemed streikebevegelsen blant de lavere
statsansatte i forbindelse med forbitrel
sen ove r delinnstilling Il fra statens
lØmnskomite.Disse streikene kunne blitt
viktige som del av en bevegelse i arbeiderklassen mot statens korporativisering
sframstØt i forbindelse med vårens tariffoppgjør . Likevel må vi slå fast at de
ikke ble den inspirasjonskilde både over
for de statsansatte se l v og i arbeiderklas sen som de kunne blitt med et mer av
~laret forhol d til fa gapparate ts karakter.Bare ett sted (ved Oslo Likningskon tor) tok man de nødvendige skritt for å
forberede se g på illegalitet.Ellers ble
kommunistenes forsla g og retningslinjer
nedstemt.Dermed var situasjonen den at
dommen over de NRK-ansatte i Arbeidsretten var det som skulle til !or å kne kke de rester av kamp g lØ d som ennå var
til stede blant de streikende statsansatte,etter at de allerede langt på vei
var blitt passivisert og lammet av å gå
rundt mrd forhåpninger til og "avvente"
res~ltatet av Arbeidsretten. Re sultatet
av det hele var ikke Økt styrke,men defaitisme og mismot.
At dommen ville bli n~gativ,va~ lett å
forutsi,og ble da også forutsagt av mange.Men ikkeav AKP!! NRK gikk de i spiss
en for å appellere tml de streikendes
rettsbevissthet og de naturlige illusjoner om at deres (de statsansattes:) _
streik var av spesielt "an svarlig karakter:at de representert e de "samfunnsmessige" interesser;at man ikke kunne
vite sikkert at utfall et i retten ville
bli i deres disfavør osv.AKP forsvarte
mellomlagenes legalistiske illusjoner
(som selvsagt er langt sterkere enn i
arbeiderklassen) bedre enn noen.
~nda verrr var det kanskje i NTL-foreningen på Universitetet i Oslo.Også her
var "m-l~erne" de ivrigste til å forsvare alt som fantes av antiproletær ideologi blant de ansatte.Det ville være
en "hån" mot tillitsmennene åla dem fra
tre sine verv,fikk vi høre.Videre for-

svarte man mellomlagenes ~standpunkter
gjennom å argumentere for at det ikke
skulle være "lov" å ~utbytte" de lavt1Ønt6 i flg. "Enhet",AKPs avis på Universitetet.Ville noen våge å si til en
streikende arbeider at forberedel se på
illegalitet var overflØdig fordi det
var "ulovlig" å utbytte arbeiderklassen?
Men et mer pregnant uttrykk for AKPgruppens sosiale tilhØrighet og klassegrunnlag er det vanskelig å finne.I
dette tilfellet gikk det imidlertid ut
over mellomlagene selv at det ikke fantes sterke nok kommunistiske innslag
blant dem til at det ble vedtatt framgangsmåter i streikene som kunne tjene
de mest proletære sjiktenes interesser.
AKP er ikke bare et haleheng til arbeiderklassen når denne handler på egen
hånd.Selv blant mellomlagene representerer de en baktung linje.
FOLKESOSIALISTENES "VERSTRE"VRI
AKP har i det siste halve året slått
om seg med stadig mer ekstreme "venstre"
fraser.Uten noen gang rent anty~ningsvis
å rokke ved selve klasseanalysen,ved
grunnlaget for politikken,omtaler de nå
likevel småborgerskapet og mellomlagene
som "vaklende",handlingsudyktige,tre ge
osv."Småbogierlig" er plutselig blitt et
skjellsord.Se f.eks. fØlgende avsnitt
fra avisa "Hva må gjøres?":
"Studenter tilhØrer mellomlaga og
er i hovedsak et småborgerlig pre
ga sjikt som tar ei vaklende hold
ning i forhold til arbeiderklassen,og det kreves kamp på det ideo
logiske området for at studentene
skal slutte seg til kampen for
den sosialistiske revolusjonen
under arbeidl.'rklassens iedelse."
Nåe AKP på Universitetet imidlertid
her stempler sine tidligere posisjoner
i forhold til bl.a. KU L som kontrarevolusjonære,dreier det seg selvsagt bare
om de vanlige selvmotsigelsene på overfi~teh (som for øvrig overflatebevegels"e'ii'"som Universitet SV sluker rått og
snakker om at KUL og AKP "finner hverandre").
At det ikke er tale om noen grunnleggende endring,viser seg i at praktiske
resultater av "linjeskiftet" knapt finnes og ikke vil komme til å dukke opp.
Selv hevder vi at politiske linjer viser sin verd i konfrontert med klassekampens konkrete og praktiske virkelighet. Skulle "linjeskiftet" fØre til forandrmnger her,måtte det naturl igvis fØre til fullstendig opplØsning av organisasjonen - med den rekrutteringsbasis
denne nå, har.
Vikti gst i denne sammenheng er den faglige poli~tkken.Så lenge "m-1-bevegelsen
på dette feltet ikke er i stan~ til å
slenge seg på en virkelig ny linie,men
tvertimot stadig aktivt bekjemper mulighetene for det,kan det ikke være snakk
om noen endring av den eg gntlige politikken.DorelØpig har ma n bare inntrykk
av at den "nye linja" utelukkend e vinner
innpass i takt med den faktiske i so lasjo
nen fra arbeiderklassen,eller nærmere
bestemt:i takt med antallet eksklusjoner
i fagforenin gene.
Isolerin gen fra arbeiderk la s sen har og
så funnet sitt rent organisatoriske uttry k k i opprettelsen av en permanen t
streikestØttekomite utenfor klassen selv
med basis i " boligstrØk",blant "ungdom
under utdanning" etc.,dvs. i mellomlage
ne.At denne også har et entydig småborgerlig parolegrun n la g ,er bare konsekve nt
en fra komiteens karakter . I praksi s vil
denne gjØre den norske arbeiderklasses
klassekamp mot alle fraksjoner av borgerskapet Økonomisk avhengig av grupper og i neste omgang også klasser - utenfor
arbeiderklas sen selv!
Dette er ikke bare igjen brudd med leninismen i streikestØttearbeidet,men med
ethvert prins i pp om å stØtte arbeidernes
selvstendige kamp.Og dette illustrerer
bare det som faktisk er situasjonen:at
"venstre"-linjen bare lanseres samtidig
med en enda mer konsekvent høyrepolitikk
i alle spørsmål!
"Arbeiiaernes Kommunistparti" startet
den politis ke "fornye l sen" med å kaste
seg på og yt e den mest uforbeholdne støtte av alle til Hitra-bøndenes skattestreik.Ikke ett sted maktet gruppen så
meget som å ~ p r i v a t e iendommentil
jorda og klassekaraktere n til bØndenes
priskrav i denne sammenh e ng.Like fullt
kaller de seg stadig "kommunister".
Hvordan dette er den bes te metoden til
å avskjerme ar beiderklassen fra muli ge
allierte blant de arbeide nde bØnder,fikk
vi demonstrert ~ed all mulig Ønskelig

klarhet da TØmmerdal fra Hitra-aksjonen
på et møte i DNS i hØst forsvarte si ne
klasseinteresser (som AKP hadde bakket
sterkest opp unser av alle) i de mest mi
litante antikommunistiske ordelag.
Senere på hØste n ~resterte "RØ d ialgallian se " å motsette seg kommunal.isering
av t o mter i Os lo, å kreve rrivatisering
av offentlig transport,samt vern om privat eiendom til jord og skoger samtid ig_som men skrek hØyere enn noen gang
om nØdvendigheten av væpna r evolus jon
og proletariatets dikt a tur og skjelte
ut alle andre enn seg selv som fasciste
er!
Videre kastet de seg like uforbeholdent på de norske trålerkapitalistenes
aksjon i Stavanger n y li g mot " state ns
urettferdige prispolitikk" (for så
selvsagt i neste omgang å forbanne utenlandske tråleres rovdrift på fiskeressursene!).Her omtalte de kapit alistene og lØnnsarbeiderene i fiskeriene
med fellesbetegnelsen "trålfiskerne"::
Vi kan også nevne salens murring da
vi på det omtalte møtet i DNS -eebatten
om fascismen trakk paralleller mellom
handelsstan ~ens kamp på GrUnerlØkka
mot "kapitalen" og "politikerne" og
deler av den fascistiske bevegelsen i
20- og 30-åreees Tyskland (se annonse
i Dagbladet 15.1.1976),en aksjon som
understøttes og oppmuntres av de n AKPdominerte "GrUnerlØkka leierboerfor-

ening".
Dette er bare de groveste utslagene
av en stadig mer hØyreorientert (og
mer hØyreorientert vil den fortsette
å bli så lenge k lasse grunnlaget er
det samme).Ellers er AKP's politikk på
alle viktige om rå der den sa~ae son tidligere .
OM AKP-GRUPPENS TR OVERCI GH ET
De t var ik e e overraske nde at vi på
lØrdagens mØte fikk gjentatt de lØtnene
om KUL som "m-1"-bevegelsens sentrale
insteeser spyr ut til medlemsmassene i
håp om ar våre skrifter ikke når ut til
dem.F.eks. prØvde man nok en gang å
hevde at KUL er imot å jobbe i nors ke
fagforeninger.Vi sier:spØr k lubbstyremedlem og tidligere klubbformann på
NORGAS,Kjell Hovden:jobber han i fagfor eningen mot KAs O[ KULs vilje? " sjØl s agt ikke ": l.c'}_' 'lak t i r !·,E. tPn i 5 lik<' p:.s t anclt r blir· f o r·,~v ri l? cemos strert av
cl em selv o verfo r e ventuelle t e nke d de
le se re b lant med lemmene Co~ det er dem
vi er interessert i å tre kke til oss !)
når de i s itt "Fagl i g e Manifest" påstår
at vi er for å sette fagbevegelsen til
side i ka~psituasjoner.Det neste blir
vel at de prøver å f å folk til å tro at
vi mener arbeiderene bØr fØre sin kamp
gjennom å set t e arbeiderklassen til
side.Men det e r det de selv som sørger
for på en maksi malt effektivt måte.
De t er ikke på noen måte positivt at
bevegelsen AKP nå trykker de kommunistiske klassikerne til sitt bryst ved
stadi g hyppi ge re ti Øytlesing og hØystemt
e anle dninger.At dette gjØres av en s å
~lart marke rt s måborger li g bevegelse,
kan bare bidra til å Øke anti kommun is me
e n i sam funnet c enerelt og i arbeiderkla ss en spesielt , oe også til på den ann
en side å skape en viss opps l utning
blunt pro g r essive oeler av a r beoderklassen om en militant småbo r gerlig pol
itisk gruppering.
Men er det noe den småborgerlige sos ialismen aldri kan eller vil forstå og det gjelder hele den s måborg erlige
sosialismen,SV i enda h ~ yere g ra d enn
det for arbeiderklassen relativt u~etydelige AKP -,så er det at politikkens
kompasskurs ikke avgjøres av hva -en be vegelse sier om se g selv eller hva den
selv tro'rpX,men av det teoretiske per
spektivet på ,det klassemessige gr•J nnlaget for og de praktiske konsekvensene
av politikkens utøveålse.At AKP gjennom
sin temporære ekstremisme bare demonstr
erer hvor de hØrer hjemme:sammen med SV
på den norske "venstreflØy" i Folkebevegelsens kjØlvann,sØ rger "rådssosialistene" i USV bedre enn noen andre for
å bevise,nemlig når disse tar sine ånds
frender i AKP på ordet når gruppen .P.;:2klamerer sin overgang til den kommunistiske bevegelsen.
Selv er vi ikke i tvil om at klassekampens videre forlØp i Norge vil vise
hvem som er i stand til å fremme kommunismens sak i arbeiderbevegelsen!
AVSLØR DEN SMÅBORGERLIGE SOSIALIBME!
STUDER OG LÆR AV STRASSBOURGERTESENE!
FRAM FOR LENINISMEN I STREIKESTØTTEAR
BEIDET!
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JØTUL-STREIKEN FØRTE FRAM TIL SEIER
Jøtul-arbeiderne har ved sin egen Det er den konsel<Venle negilisjering
holdet i de krava som man hevder å
kamp fått sine viktigste krav igjenav denne l<lassedomstolen gjennom
kjempe for. Det genere lle formi\l er
nom: erstatning til den usaklig oppflere års stre ikekamper som nå beå få konfliktløsningen inn i såkalte
sagte arbeideren samt fjerning av
gynner å gi helt l<lare resultater. I
normale former. og det er bare detden totalt uakseptable dl'iftsbestyrer- denne s a ka sies det rett ut fra MVL
te bestemte till itsmannss ijktet som
en . Dette kan få det ti I åse ut som
at de ikl<e vil stille arbeiderne for
kan hå pe p;'\ å -,ppn:"\ nette ved å preom det i denne kampen har dreid seg arbeidesretten fordi dette utelukkende
tend ere å selv overta ledelsen av
om forhold som er spesielle for den- vil virke som en politisk provokasjon
arbe iclerenes kamp.
ne bedriften, et kort tilbakeblikk vil
og bare gi grunnlag for e t intensive rt
imidlertid gjøre det klart at det har
støttearbeid .
dreid seg om en konflikt hvor almene
forhold av betydning for he le arbeid- ,
erklassens kamp er blitt trukket inn.
Dette er ikke det minste ove r raskende , det samme har væ rt t ilfelle i
alle de viktige streikekampene som
'
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:
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har funnet sted de senere årene. At
\
·'- -. .
I
I
konflikten fikk den l øsningen den fikk
,-t ='·
og at bedriftsledelsen s lapp unna den
"--•·- .......
avgjørende konflikten v_ed_ at driftsbe__
styreren sa opp sin stilling . rna ikke
II '
!
få skjule dette. Avslutningen på streifl6lal '
ken gjør det tvert imot ennå mer nød, ,,,.,
vendig å peke på dette.
(:_;~~.. ~ -:[·-w ~ ___
'. d
Streiken var nok en bek r eftelse på
__ ..,.., ..,111
• :, . . - • t.t • •tJI
at det idag bare finnes en organisa.• 1, ■-•-- ···
sjonsform som er istand til å bringe
• ::--- .-'?-. _
: -: ::i~:11ru:m
, .;;;:! \161 1!11
arbeiderklassen seier i en konfront.:I l, -.:..a1-tl
..,.....
■ I - •~ - li
asjon med kapitalen, nemlig å sette
-. 1 ■ --· • li
det faglige apparatet til side og vel• ,• 11
--_,.
-■ 111
III
- · , _ _ , _ 111
• ••n•~• 11r•
ge en selvstendig streikekomite. Bare
._,
u•••ar.
...,_,_ ~ ..... I!
på den måten kan man i dag ha håp
~
om å sikre at de streikende selv kan
beholde det ~litiske initiativ i konflikten. Det er typisk at de forsøk
som hele tiden ble gjordt for å undergrave streiken nettopp rettet seg mot
I en konflikt av den typen som vi
Den generelle venstre-sos ia ldemoorganisasjonsformen . den selvstendige har sett på Jøtul har det også vist
kratiske linja som de s tår for kom~
organisering av streiken. AKP' s
seg at de høyere nivåe r i fagbevegmer s æ rlig klart fram i de to beparole "Bare streik nytter" er derelsen , som f.eks. forbundsstyret. er
givenhetene under streiken . Den førfor utilstrekkelig1 for det tillitsmanns- spillt utover sidelinja. De har ik ile
sjikt som opererer i slike situasjoner lenger noen mulighet til på egen hånd ste var initiativet ove r for regjeringen da forhandlingene ble brutt. Delsom Jøtulstreiken, kan godt i og for
å demme opp for arbeidernes kamp.
te er selvsagt ikke noe annet enn
seg tenke seg å br;uke proteststreiker I en slik situasjon vil det dermed
generell sosialdemokratisk ideologi
som middel i sine forsøk på å over- aktiv1.seres et nytt nivå innen fagbepåhengt noen rad ikal e frase r . Den
ta den politiske kontroll. Det de er
vegelsen som kan lokaliseres til
borgerlige staten skal t r ekkes inn
ute etter er å ramme den selvstenklubbformann-nivå . og som utøver en
dige steikeorganisering , når den gjen- funksjon som nettopp m å klassifiseres s o m konfliktløser i en kamp me llom
nomføres konsekvent er det at situsom venstre-sosialdemokratisl<. Denne arbeid og kapital. den skal tukte en
en spesielt irrasjonell enkeltkapital asjonen kommer ut av kontro ll for
funksjonen konsentrert o m virksomist. Det andre var den bebudede
apparatet. Når AKP heller ikke gjen- heten særlig til Christiansen og
streiken i jern og Met. i Os lo. Det
omskuer dobbeltspillet med den plan- Fiskerud har væ rt eksepsjonelt klar
dreier seg her helt opplagt om et
lagte streiken i Os lo , men gir den
i denne konflikten . Deres virksomhet
press nedenfra på enkelte bedrifter
uforbeholdent st'l)tte , viser det at de
er venstre-sosialdemokratisk nettopp
som man måt te ta hensyn til. men
til tross for sin st'l)tte til ulovlige
i det at de utf'l) rer sosialdemokratiets
streiker . forblir knyttet til en legal - generelle funksjon. å stoppe arbeider- som samtidig ble brukt t il å kunne
overta ledelsen for streiken ved å
is tisk oppfatning.
klassens kamp mot kapitalen unde r
skulle organisere det poli tiske st'l)ttedekke av å ville kjempe igjennom de
Noe av det aller mest positive
arbeidet i fagbevege l sen . Dette er
ved streiken er derfor at man be krav som arbeiderne fremmer. Vi
nettopp den samme taktikken som ble
holdt det politiske initiativet etter de har tidligere påvist at de under
a nvendt ved lock - out trusse len i heis misslykkede forhand lingene. og at
steikens første faser aktivt bekjempet
montørkonflikten . hvor proteststreikstreikekomiteen da på ny trå dde :i
den og søkte å utmanøvrere streikee ne mot lock -out s kulle fq,re kamp aksjon .
komiteen.Da dette ikke lyktes og det
ledelsen over på det etablerte appa>Det er også viktig å merke seg
oppsto en opinion til støtte li:Jr. de
rats hender . Del er nettopp denne
at streiken var en manifestasjon av
streikende rundt på arbeidsplassene,
tvetydigheten som AKP ikke ser. og
internasjonal solidaritet i arbeider- forandret de taktikk og pr9vde å utsom klart viser at de selv ikke forklassen .
manl')vrere streikekomiteen ved selv
stå r betydningen av den kampformen
overta
ledelsen.
Felles
for
begge
å
Et annet resultat av den selvsten de i dette tilfe lle selv gir sin stq,tle
faser er det forho ldet vi har vært
dig gjennomfq,rte streikekamp på
til. Det er grunn til å me r ke seg al
inne på tidligere: det det d reier seg
tvers av apparatet og borgerlig lovtillitsmenne ne i Oslo-avdelingen kun
om er først og fremst å komme den
verk . kom klart til uttrykk i denne
støttet streik på de bedriftene der
selvstendige organiseringen til livs .
konflikten. Arbeidsretten blir nå mer
dette tvang seg fram. På de a ndre
Når først dette er skjedd vil man
og mer et ubrukelig redsl<ap for kapstedene gjorde de ingen ting for å
lett kunne dempe det politiske innitalen i kampen mot arbeiderene .
skape en bevegelse . t vert imot sab-
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oterle de her det vedta l<el om streik
de selv hadde fattet og gikk imot
arbeidsned legging. Det sier seg selv
på denne bakgrunn at SV . ikke kommer
det grann bedre ut av det he l e enn
AKP. Det venstr isliske USV fyller
sin ro Ile i det he le ild, e ved en he It
umidde lbar opps lutning om Christiansen &Co" men ved en ideologisering
av selve initiativet. For di s se kret ~sene oppstf1r streil<ens po li tisering i
det øyeblikk t illitsmannssj iktet trer i
aksjon og sa.• rlig ved å trekke inn regjeringa. Dette gir USV a nl edning
til å hoste opp s ine teorier om statsovertagelse og arbe idermedbestem me lse i produksjonspros esseh. Mer
ek latant kan det politisl<e innho ldet i
streiken ikke sette s på hodet. Det som
her oppfattes som poli t isering og utøve lse av arbe idermakt er nettopp
fors q,kene på avpo litsere klassekonflikten og hindre den eneste mulige
form for en selvstendig og nettopp
kla s se m ess ig organis ering av stre iken .
P å den måten har begge grupperingene . AKP og SV ved sin po li tiH
indirekte vis t, t il det som nettopp er
s akens kjerne og viktige poli tiske
innhold . Under forho ld hvor økonomi
og politikk blir s å ml' r t knyttet sammen som i imperialismen . hvor kontro llen over arbeiderk lassen bare kan
S'l)kes s ikret ved inkorporering av fag bevege lsen og hvor l<orporativiseringen er n'l)dvendig for å prøve å styre
'l)ko nomien , under nettopp s li ke for ··
hold er det bare ei1 vei å gå for arbeiderklassen: se lvstendig organisering
påtvers av apparatet også på de lavere
nivå er og en tilsvarende tilsidesetting
av det borgerlige lovverl,.
Degge de ler ble gjordl i ,Jøtulstreiken . derfor er den en ny bel, refte lse blant stadig flere på at den
li nja som her er trukket opp er den
enes te som gir mulighet for seier.
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løtul-konflikten:

-

,Gissel-politik~k.'
å k_reve garantier

Kiel/ Fiskerud til Jøtul-arbeiderne:

"l. nd,·r 11ot·malC'. frcdeli!4< ' fo rho ld utforer arl;eiden.·n :-.ilt a rbe id ute n ii
kny. t1H> Ls ic 1· ikkL' al'1Jt'idsi4ivc•n·n eller rli skut c i·c1· sine vi lkar. Under e n
s tre ik sc tL,·r han fram s in e krav med høy ros t - han minner arbeidsgiverne om dc n ·s o\·ci·grep. han !, rever sin 1·ett, han tenker ikke bare på seg
s e l\· og si n hrnn . han tenker p[t all.- sinl' k;uneratcr som har lagt ned a rbeidet s,,1nrnl'n med ham og som rcisc1· seg fo1· a rbeidernes s,ik uten å
r1-.yk tc hva det kan koste. ( ... i' Det er ofte slik at n:1 r det bry ter ut en
s tn' ik pi1 en bedrift, følget· det streiker p;"1 e t stort antall andre bedrifter.
llvo r s tor moralsk betydning streiker har , ser e n av de n virkning de har I
p:°1 arbeiderne - når ele ser at de 1·cs kamerater har opphø rt å va!re slaver I
og , om e nn bare for en kort tid, blitt mennesker p;°i samme m å te som de
rike. Hver stre ik f\i)re1· med seg i sitt kjq,lvann ta nker om sosialisme
blant arbe iderne, tanker om hele arbeiderklassens kamp for å frigjøre
seg fra kapitalens undertrykkels e . "

((SV

- kapitalens

:- Avblås streiken og
forsøk -forhandlinger siste skanse ))
I

Strei kevakter

'I. MAI
TRONDHEIM
KUL KA ARRANGERER ,\ PENT
l\1~0TE 1. MAI OI\1 KVELDEN
P Å TRUBADOL' H HEST/\UHANT

Slik Jod overskriften foran en analyse av SV i "G niste n" nr . I 1974 . og
flere progressive oppfattet dette som
e n drøy påstand. Særl ig fa lt det mange
studenter tungt for brystet at vi stemp let " a rbeiderledere n" Kalheim som
klasseforræder etter ha ns opptreden
under NO RGAS-streiken (som ha n bi dro ti.I å knel<ke sammen med deler
av de n samme "jernringe n" av klubbtillitsmenn som er i aktivitet i dag).
Men hvilken betegnels e er mer
dekkende? Fagforenings r eformistene
ser s in oppgave - i dag som f.ek s. i
me ll ornk rigstidas Tyskland - i :5. forsvare elet samfunnet ele gjennom fagforen ingsapparatet har forpl iktet seg
til å forbedre. Stre ik er for dem ikk e
utslag av klassekamp. men " vel,kere"
for borgerskapet på fe lter der kapita li s te ne har fors rpmt s itt sam funns ansvar. I kampsituasjoner slår ele ned
p:5. arbeide rne nå r de på sin side "går
over streken". Hva de vil gjore i rev o lusjo ns øyeblikket. kan noe n og enhver tenke seg til.
SV's faglige kadre (som er og blir
grnnns tammen i organisasjonen)
kommer til å fortsette å svikte arbeid erk lassen så le nge kapita len bes tå r.
De t nytter ikke lenger å avfeie f.eks.
Verdal-stre ik e n i 1973 . Kalheirn i
NORGAS-lw nflikte n . Galgerucl i heis montors trei l<en - eller nå Fiskerud
og Gu nn ar Nilsen i "jernringe n" som
" tilfeldighe t er'.' All erfaring viser
tvert om at jo viktigere en arbeids konflikt er. jo mer den truer den bestående orden. desto klarere vis er
SV s itt sanne a nsikt. De t som i h9yden e r lunk e n støtte i "små konflikte1·". utvikler seg ubønnh ø rlig til dire kte klassesvik under stør re konfrontasjo ner.

JTOVEDTALE VED HEPHESENHANS EBBING OM KJELL FISKERUD
TA,."IT FOR KOMML: NISTISK
ARBEIDERFORBUND

2

l\fen Kjell Fiskerud er iklse (lenger) medlem av SV. vil vel noen peke
på. Poenget er at han stadig er den
kansl~je mest typiske representant
for den gruppe tillitsmenn på lave r e
nivåer i fagbevegelsen som utgj\l)r

stammen i SV 's basis av faglige kad re. Og det er også "leninistene" i
SV fullstendig klar over. Forhenvære nde KAG-er Hans Ebbing treffer
spikeren på hodet:
"I denne sammenheng(i 'tli a lektikl,en
!Tlellom politisk bevege ls e og dens
organisatoriske former" .') blir nett opp "typen Fiskerud" og andre uunn vær lig for elet som skjer" .
Ja. de t skal være sikkert. at de
ikke bare er viktige men faktisk
uunnv ærlige - for borgerskapet'. Og
i de nn e sarn men heng fyller også
E bbing og hans likesinnede sin funksjon: ni1r det gje lder å sikre opps lut ningen om reform ism en f.eks. ved
unive rsitetene.
KAG-retningen har aldri villet inn se at legalismen og reformismen inn gå r i e n helstøp ideologi som finner
sine spesifikl<e o rga11isatoriske uttrykl,
i alle land. Denne retningens "len in ism e" må v,-ere noe av det mest latterlige som har vært lansert på "venstresida" de siste å ra. Hva slags "lenin ism e" - eller "marxisme" - er elet .
som ser som sin oppgave å gå i a lli a ns e med den type politikere som be viser gjennom sin praksis nødvendig heten av Lenins partimodell, nemlig
ele som må bek jempes konsekvent av
et kommunistisk sent rum i arbeider klassen?
"NY TID" P Å CHRISTIA,."ISENS LINJE
Det offisielle SV er da også fullt på
det rene med hva slags politikk de m å
kjøre ut i den ak tuelle situasjonen.
Forst minner vi om NKP's opptrede n - dette partiet som i tillegg til
Ebbing -fløyen representerte SV- samlingens e neste "marxistiske". "kommunistisk e" og " leninistiske" innslag .
Hva presterer "Friheten" mens Jøtularbeiderne presses på det hardeste av
borge rskapets massive propagandaoffens iv fo~ å få dem til å gjenoppta
arbeidet? A bringe et intervju med
Svein Christiansen . der denne - uten
motforestillinger - riktig får boltre seg
seg i et helsides forsvar for Avd . l's
opptreden i denne saken .
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Klarere e r det ikke mulii4 a illust r e re revisjo nismens frivillige innordning under h11yresosialde mokratiet'.
Og hva med resten av SV'? Etter
uk e rs taushet strammer Ny Tid seg
opp til moralsk fort9rnels e over en
bedriftslede ls e som bryter hoveda vta len. Avisas l eder e r faktisk viet en
arbe ids kamp. Det man e r mest opptatt
av. er imidl ertid en s(/>rgelig "splitte ls e" blant de streikende. AKP har
sitt syn - avdelin gsstyre t i J&M har
etannet. SV's lin je er imidlertid
"klar og utve tydig": "Vår po litikk er
at ele t er arbeiderne sj0 l som skal
f11re kampen og bestemme sin kampstrategi" '.'.
I visse tilfeller for be holder imidle r tid SV seg r e tten til ii mene noe . dersom a rbe iderne se lv er altfor uenige
innbyrdes( og. som antydet ovenfor:
man kan kanskje vente at elet vil oppstå en viss " uenig he t" n111dt om på arbe idsplassene fram over - i takt med at
klassekampen skjerpes).
Kravene burde v,i:- rt innfridd. m e ner
lederskribenten og minner om C hr.istiansen / Fiskeruds 18 wC•O jernarbeidere
i Oslo" som kunne la seg mobilis e r e til '
støtt e for en "rettferdig kamp" . Men og det e r Arbeiderbl a dets og Ny Tid's
felles , store "men" i denne saken:
"Når det er sagt - m ii elet imidlertid
legges til at. elet tilbud Oslo's jernarbeidere ('. '.) kom med til de streikende
tirsdag burde kunne -godtas. Når ledende jern - tillitsmenn går ut og lo ver
full støtte til videre streik dersom ikke
kravene blir innfridd etter 24 timers
forhandlinger. er ikk e dette tomme ord!'
Til slutt advares det mot''streika:-omantikerne i AKP~ De m ii "besinne seg ".
Til progressive SV .::re sie r vi - nok
en gang: Dere bør besinne dere litt '.
Hvert nytt "uhe ll " fra organisasjonens
side er et skritt bort fra sosialismen.
Revolusjonen befinner seg ikke i en blå
framtid. hvert trinn har betydning '.
Hvor lenge har de r e tenkt å "erfare"
reformismens klassekarakter på norske
arbeideres bekostning? Gjor opp med
reformismen og fagforeningslegalismen
~ - bryt med SV '.

PR O LET AR ER I AL LE L AND FOREN DERE

GNISTEN,Q
Organ for Kommunistisk
Universitetslag
Ansv. red.
Hilde Haakonsen

*

Gnisten er utgitt med stl)tte fra
Kulturstyret i Samskipnaden

kom likevel stalinismekritikken til
å fungere som en røykskjerm for
denne gruppa, som hindret den i å
nå fram til en klasseanalyse av AKP.
Og det er det viktige- utformingen
og konsentrasjonen om et slikt
stalinismebegrep ble skjebnessvanger
for he le gruppas utvikling som bidro
til dens manglende evne til politisk
analyse og dermed totale oppsluking
av SV.
Det som til å begynne med kan
ha sett ut som en tilfeldig teoretisk
utilstrekkt-lighet, ble etter hvert fi:11l;sjone lt. Det vil si at stalinisme-begrepet fungerte som ideologi.
KAG / B kunne ikke gi en klasseanalyse av AKP . fordi en slik analyse
i så avgjørende grad ville ha rammet
SV. og stalinisme-begrepet hjalp
nettopp til å gjøre det unl)clvendigtilsynelatende. Fordi oppfatningen av
AKP sum en stalinistisl, organisasjon .
som en viderefører av deiJ såkalte
Kominterntradisjonen kunne man
skjule at AKP primært var et uttrykk
for Sl'1åborgerinteresser i mellom lagene og i alle fall i intensjonen i
arbeiderk lassen. Og elet var nod -

TRUSSELEN FRA ØST

I det he le synes det klart i disse
En slil, klassifisering som den
skriftene at uttrykl<et anvendes - slik
nevnte ·ovenfor forklarer ikke noe som
det allerde var tilfelle i dets første
helst. Artikke lforfatterne gjør ikke
anvendelse på AKP - som en betegnoe forsøk på å tilbake føre de - pronelse på en form for politisk praksis
klamerte - fe llestrekk ved disse orgsom omfatter en rekke forskjellige
anisasjonene - til et felles klassekjennetegn , men som a lle i stor grad grunnlag som er det eneste mulige
synes å væ re av organisatorisk art.
grunn lag for å begrunne eksistensen
Dette dreier seg om en tilside-setav en enhetlig form for politisk praktelse av demokratiet. byråkratisering sis som skal kunne fungere som et
brudd i den levende forbindelse
marxistisk analyseredskap. Tvertparti / masser. en autoritær opphev -imot foregår alt på det sosialpsykoing av den teoretiske debatten. Den
logiske nivå. Typisk er følgende foroppfattes som identisl, med reformu lering: "Problemet med "det rikmisme og rev1s 1onisme en stalinistige klassestandpunkt et" er selvsagt
tisl, organis a sjon har oppgitt pr. def.
større jo fjernere en stå r sosialt fra
de revolusjon,ere m:'\lsetninger. Sku l - arbeiderklassen. Et standpunkt for
le det v,Pre mulig å utskille en slik
Stalin har liksom noe "ur-proletært"
spesifikk form for organisatorisk og ved seg. i en students øyne . Avalmen politisk praksis er dette bare
standen til arbeiderklassen "kompenmulig ved å tilbake[9re den til et
seres" med et desto kraftigere klasbestemt klassegrunnlag . til avgj9rencle sestandpunkt. Den stalinistiske tradlikhetspunkter i klassegninn lag me llom is _jonen i AKP-(m-1) er defor delvis
de organisasjoner som ka lles rur
betinget av ob_jektive forhold i den
stalinistiske i fo1·sl, jellige land. til av- norske samfunnsformasjon og har ug_j9 rende fellestrek!, ved ldassekreftene like fonitsetninger fra pro-Stalini forskjellige land over bes';emte tids- standjJunktet i KA. Det sosiale grunnperioder. I anto logien ''Stalinismen"
laget i A.KP(m-1) er like overveiende
side 18-22 gis en oversikt ove1· hvil- ikke - proleta-rl som elet er overveiende
ke grupper som sl,al v,ere stalinistiske. prolet,t•rt i K,\." (sjde 23). Umiddel -

ELLER:

SV's begrep om en Sta Iin - tradisjon
Uttrykkene Stalin-tradisjon og
Komintern-tradisjon spiller i dag en
vesentlig rolle i enkelte SV-kretser
for å beskrive andre politiske grupperinger i Norge. De brukes for å
gi et enhetlig preg til a lle organisasjoner som SV-Kontrast-gruppa
ønsker å konfrontere seg med , det
gjelder så vel KA og KUL som AKP.
Disse organisasjonene sl<el ha en organisasjonspraksis som er hentet fra
SUKP i Stalins t id og de rep r esenterer forskjellige faser i Kommin~
terns politikk i 20 og 30-åra. Mer
pretensiøse personligheter i dis se
kretsene pleier å kommentere disse
pretenderte gjentagelser av historien
med Marx ord om at his torien gjentar seg første gang s om tragedie
andre gang som komedie. Vi s kal
vise at det snarere er SV' s stadige
gjentagelse av dette som er komisk.
Begrepet om en Stalin- e ller
Komintern-tradis jon oppsto første
gang i norsk politikk s om en reaksjon
på det religions-psy kologis ke fenomen
som i ML-bevegelsen het"spørsmålet
om Stalin", og som vi ikke skal utsette leserne for he r . Stalin-trad- ,
isjon-tradisjonen går tilbake til
·
KAG / B' s oppståing og førs te kritkk
av MLG / AKP. I denne opprinnelige
kritikken ble prinsippene for indre
demokrati og ledelse , forho ldet til
teori etc. i MLG / AKP smeltet sam men til et begrep om stalinisme.

vendig å skjule dette for ellers kunne man ikke ha unngått å måtte innrømme at også SV var et uttrykk for
andre klassers borgerlige og småborgerlige interes ser i arbeiderklassen.
KAG / B' s utvikling som frittstående smågruppe var sikkert nødvendig ,men stalinismebegrepet var
utvilsomt katalysator for gruppas utvikling inn i SV. I dette strukturelle
e lement overensstemmer nettopp SV
og AKP. Opps ummerende kan vi altså si at ved at stalinismekritikk erstattet klasseanalyse av AKP kunne
man overse klas s einnholdet av SV.
Vi i KUL hadde derimot allerde ,da
lært å gjennomføre klasseanalyser
hvor poli tiske gruppers funksjon av
å representere en bestemt klasses
interesser i andre klasser. i dette
tilfelle arbeiderl<lassen, var et viktig
begrep.

For å vende tilbake til utgangs punktet. AKP' s "SpØrsmålet om
Stalin" og teorien om stalinismekritikken. slik den i dag presenteres
av SV-sjikt. er komplementære motsetninger . de beveger seg på det
samme plan, de er småborgerl ige
gruppers inadekvate reaksjoner på
kommunismen. De er komplementæ re
motsigelser på samme måte som
SV/ AKP er det, som andre klasseinteres sers utnytte l se av sosialismen
til ikke-revolusjonære formål. På
I KUL hadde vi fra første stund
s amme måte korresponderer det
framholdt overfor KAG / B at vi anså
voluntaris tis ke og teorifiendtlige i
deres kritikk av 'm - I -bevegelsen for
AKP ' s p r oblem s t illing he lt til den
å ha tatt fatt på et helt fo r kjært s ted , gruppas eksistens som rabiat mellom fra et feilaktig utgangspunkt. I vår
lagsbevegelse, mens stalinismkritikke '1
analyse gikk vi tilbake til en kl asse- i SV har det inns lag av vitenskapelig
analyse av AKP, og oppfattet derfor
seriøsitet som er nødvendig for dens
deres måte å forho lde seg til Stalin- funksjon som utt rykk for en gruppe
perioden og de øvrige trekk ved orsom igjen skal fungere som en
ganisasjonspraksisen utfra at orgteoretisk garnityr for en adekvat re-anisasjonen var et uts lag innen me l formisme i arbeiderk lassen selv. en
lomlagene av småborgerlige klasse- adekvathet som det synes allerede
interesser som ogs å prøvde å utnyt- hører fortiden til.
te arbeiderk lassen for dis se. Vi fant
Vi skal prøve å utdype denne l,ritdet derfor både utils trekkelig og fe il ikken ved å se på hvordan begrepet
aktig å analysere den poli tiske bev anvendes innen stalinist-kritiske
egelse i Norge og internas jona lt et skrifter som tidligere KAG / B-anater mønsteret stalinistis k/ antistalinlyser og gruppas antologi ''Stalinisme".
istisk.
Det er her grunn laget for hel e teoOm stalinkritkk for KAG / B sikrien legges . Vi ho lder oss derfor til
kert inneholdt imperisjonis tisk. en
utgangspunktet (Overein og Ebbing) og
rekke riktige iakttagelser og obseroverser den stadige etterplapring man
vasjoner på det fenomenologiske plan finner i Kontrast.

Innen en stalinistisk tradisjon i
Norge kan man tydeligvis regne NKP
som i likhet med SUKP har fcrera :t
et bare byråkratisk brudd med stalinismen og som følgelig er en forlenger av denne tradisjonen v idere . AKP.
hvis holdning til spørsmålet skal bunne i et voluntaristik uttrykk for mel lomlagsforhold til arbeiderklassen og
endelig KA (underforstått KUL) som
s kal prøve å definere det revolusjonære grunnlag for sin politikk ved
"er, identifikasjon med Stalin". Jeg
tror forsåvidt vi kan bli stående ved
denne oppramsingen fordi de offisielle
utenlandske kommunistpartier neppe
på den teoretiske og politiske plan .
skiller seg vesentlig fra NKP. Forsk jellen i størrelse og betydning er
proporsjonal i de fleste tilfeller med
sosialdemokratiet. der hvor et statsbæ rende sosialdemokrati ikke har
overtatt for et økende eller i a lle
fall truende borgerlig kaos. spiller
disse kommunistpartiene . uavhengig
av regjeringsposisjon sin ro lle som
pasifiserer av massene.

barn utslag av mellomlagsbevissthet
brukes her først som identisk med
objektive klasseforhold som s {t igjen
kan tilsløres. Og man nh he r heller
ikke over noe apparat til å foreta en
slil< I• lass·ca r.alyse . Den eneste dive1~
gens av klassemessignatur som
artikhelen her kjenner
er begrepet "sosialt grunnlag" som
jeg a llerede har vært inne på1 er dette utiistreJ,helig for en analyse [ordi
enkelte klassers forståelse nettopp
setter seg organisatorisk igjennom I
andre klasser.
Jeg vil igjen hevde at en slik analysemåte er ugjennomførbar for forfatterne av dette skrift fordi det ville være umiddelbart avslørende for
SV som helhet. Ikke bare NKPvill e
da v:"Cre stalinistisk. Når en slik bak grunn mangler. er en analyse i
marxistisk forstand i realiteten umu l ig for en analyse av politiske
strømninger og organisasjoner er
siste instans en analyse av deres
klassemessige grunnlag.
forts. siste side
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ArbeHer!Zuchthaus @
So urtei/1 nach seiner Flucht aus RuBland der Kommunist Gt:org
Schubert, der seinerzeit wegen ei nes Polituchen Horda
in Rontgental -Berlin steck.brie/lich verJolgt, nach RuB(and
entkam, und in Deutschland eine schwere Zuchthausstrafe
zu gewårtigen hat, iiber das kommunistis che Parad i es
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Wilhlt SPD, Liste
Sosialdemokrat isk valgkampsplakat fra 20-årene.
Her ser vi klart hvordan sosialdemokratiet som et ledd i sin politikk
identifiserte nazister og kommunister.
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DEBATT
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SAMLING

Enkelte KUL-symatisører og andre Gnisten-lesere har forholdt seg
uforstående til dis kusjonen om Kinas utenrikspolitikk og Sovjet-unionens
karakter i Gnisten nr . 2·1976. Redaksjonen mente i tilstrekkelig grad
å ha klarlagt premissene for denne debatten. gjennom angjeldende
nummers redaksjons-kommentar . For nok en gang å gjøre det klart.
vil vi understreke at premissene selvsagt ikke er en isolert "teoretisk
interesse" for utenrikspolitiske stridsspørsmål. men derimot å legge
grunnlaget for en reell politisk konsolidering ,lv KUL på landsbasis.
noe som vil skje på årsmøtet til våren.
Vi mener det er en styrke
og ikke en svakhet å kunne fore denne debatten ut i stø rst mulig grad
så ikke bare lagets medlemmer kan ha nytte av den.
I dette nummer bringer vi to nye debatt-innlegg. og diskusjonen vil
forsette i neste nummer av Gnisten.

KKP's utenrikspolitikk og
revolusjonær analyse.
@vilken verden er den marxistiske'

- .,

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

~

Teng flsaio-ping

med den 3. verden so111 en anti-imperialistisk blokk" slik det bl.a. går
fram av Teng 1-!siao-pings berømte
FN-lale . Denne sekl,ebetegnelsen omfatter en rekke ulike stater og regir, er som ikke kan utgjøre
en felles
front mot imperialismen. Chile-junJ sitt tilsvar på den detaljerte
kelte land framtvunget forsvaret av
taen stotter kampen mot imperialiskritikken av Kinas utenrikspolitikk i
nasjonalstaten som en nødvendig forforrige nummer leverer initialene HB svarsmur for sosialismens utviklings- men like lite som Iran og Brasil.
et generelt forsvar for samme. Jeg
vilkår innen hvert avgrensede om råde. Tve r t om utgj ør en rekke av disse
regimene broroder for imperialisrneps
sier generelt da HB på et unntak nær Spesielt for den tredje verden er at
grep over denne delen av verden. A
ikke drøfter de eksemplene vi har å
en slik blokkering mot presset fra
basere seg p{t dissestatene som alholde oss til når det gjelder de kon- imperialismen overhodet er nødvenlierte i frigj ø ringskampen mot imp krete utslagene av KKP" s utenriksdig for å få i gang en industriell utpolitikk. I stedet refererer han til og vikling. Selvsagt har alle disse land - erialismen e r illusjonspolitikk og
oppurtunisme som forlengst er blitt
forsvarer denne poli t ikkens allmenne
ene ( Kina. Vietnam . Albania Cuba.
avslørt og bekjempet av revolusjo _
grunnlag ( analysen: "teorien om de
Guinea-Bisseau osv.) objektive intertre verde r, er" ) sam t idig som han på esser av imperialismens avskaffelse
nære bevegelser i disse landene selv.
eget grunnlag trekker opp den gener- i verdensmålestokk . Men selve beNå vil HB kanskje protestere og hevelle målsetting KKP handler innenfor grensningen av sosialismens utv ik- ·
de at han ikke ser mulige a llierte i
i sin utenrikspolitikk . (''Generallinja". lingsvilkår·til nasjoner. skaper samkampen mot imperialismen i disse
som tar sikte på å styrke de intertidig muligheten for en diskrepans
statene, men utelukkende krefter
nasjonale reservene for proletariatets mellom den mer langsiktige interessen Kina kan spille på for å splitte impkamp ) . Vi har i uttrykkelig grad å
for sosialisme verden over og den
erialismen. (Den 3. verden mot den
gjøre med et forsvar. Slik m å vi for- mer kortsiktige som går ut på å for2, den2 . mot den 1. osv. ) For det
stå at de eksempler som kritisk føres svare det som allerede erooppnådd.
første m å del slås fast at dette er en
i marken mot Kinas utenrikspolitikk i en diskrepans som kan utvikle seg
betraktning som m å stå for HB · s egen
HB" s øyne bare er de logiske utslag til en motsetning. Detprekære for
regning. Distingsjonen mellom den
av en korrekt holdning fra Kinas side. HB i hans vurdering av Kinas utentredje verden som anti-imperialistisk
utslag av en utenrikspolitisk linje som rikspolitikk kommer nettopp til uttrykk kraft, og som anti- 2. (og spesielt) an i sitt analysemessige grunnlag og per- i at han benekter at en slik forskjell
ti-1.verden-"kraft -er HB seget pro spektiver så ettertrykkelig er i tråd
i det hele eksisterer. Følgelig imdukt. Den finnes ikke i nevnte FN -tale.
med marxistisk tradisjon og som i
pliserer et brndd på prc>letarisk
For det andre er det like tvilsomt om
sine konsekvenser faller sammen og
internasjonalisme også et brudd i
en rekke av disse landene. f.eks . Bra -harmoniserer med interessene til
klasseforholdene i Kina: "Konsekvensil. Chile. Zaire er regimer imotsetproletariatet og undertrykte folk ver- sen" er at om de kinesill<e statsinning til supermakten USA . eller mulige
den over. ( Med mindre da HB sl<ulle teresser virkelig står i motsetning
støttepunkt •. en slik oppsplittingsstratmene at den etter hånden anselige
til den proletariske internasjonalismen egi imot USA-imperialismen. (Netmengde eksempler er uttrykk for
så er det ikke lenger tale om
topp disse regimene er åpenbar~ i
"feilgrep" fra Kinas side. dvs . hand- sosialistiske eller proletariske statsmotsetning til USSR og i en isolas linger som ikke harmoniserer med
interesser . men det må nødvendig.ionspolitikk overfor siste kan en slik
analyse og generallinje . men han nev- vis være slik at borgerskapet har
strategi fungere effektivt . om den er
ner ingen slike. og vi må gå ut fra
tatt statsmakten i Kina. 11
progressiv er et a1met spørsmål).
at han heller ikke mener at det har
væ rt tilfelle.) I samme grad som
Men det tred ,ie punktet er det avUt fra en slik forståelse av situasHB" s artikkel tar opp de almenne
gjørende og det går på siktepunktet
joner. for nasjoner som har brutt
prinsipper bak KKP s utenrikspolmed imperialismen og som i sin uten - og begrensningene i en slik oppsplititikk. vil denne replikken begrense
tingstaktikk som HB karakteriserer
rikspolitikk søker å forsvare sine
seg til de samme prinsipper og
som det marxistisk korrekte og som
posisjoner. er det ikke rart at det
spesielt den politiske tenkemåten som blir maktpåliggende å vise at utenden spesielle oppJ?;ave Kina har som
i disse prinsippene ser et utgangssosialistisk stat av betydning i sin
rikspolitikken er i pakt med proletpunkt for utenrikspolitisk srategi som arisk internasjonalisme. Den minste
utenrikspolitikk. Spillet på ulike in ikke går på tvers av proletariatets
teresser innen de ,·. imperialistiske
prinsipielle divergens ville i dette
sys~ernet. gjennom diplomati. FN -parinteresser . men tvert om supplerer
perspektivet være et uttrykk for borog fremmer kampen for frigjøring i
gerskapets maktovertagelse. For vår lam entering . økonomisk hjelp (jfr. mel verdensmalestokk.
del a i.ser vi denne mulige differensen dingen om støtten til Chile) kan nok
dreie støtretningen i den imperialissom et nødvendig forhold så lenge
Men først noen orp om muligheten imperialismen ikke er avskaffet i
tiske aggresjonen utenom Kina . og i
for sosialismen i ett land og revolen slik forstand"styrke revolusjonens
verdensmålestokk og slett ikke som
usjonene i den tredje verden. Til nå noe 111pdvendig uttrykk for kapitalistinternasjonale reserver". dvs. avverhar det ennå ikke forekommet seier- iske klasseinteresser innen en even ge angrep mot Kina. Men fra dette
rike sosialistiske omveltninger innen tuell borgerlig restaurasjon. HB holå postulere konfliktfl'itt forhold til
framskre dne kapitalistiske land.
der fast ved at kinesiske statsinteres- revolusjonens interesser i form av
Revolusjonene, har foregå ~t t. den
ulike kjempende revolusjonære bevser hverken er brskjellige fra eller
underutviklede del av verden . noe
egelser. er et langt sprang. l\Ten
står i motsetning til . men tvert om
som har nødvendiggjordt en isolasjon er identiske med den proletariske
det er jo disse spørsmå le;, e kritikken
mot det imperialistiske systemet for internasjonalismen.
mot Kinas utenrikspolitikk har dreid
ikke å bli overrent av kapitalismens
seg om. HB "ser"at Kinas analyse
vareartelleri i oppbygningen av det
Slik går han · utvetydig ggså god for
er riktig. MPLA både "s i'! '' og
nye sosiale systemet med industrial- KKP ' s analyse av verdenssituasjonen.
"merket" at de iklte fik k kinesisk
isering osv. Samfunnsomveltningene
dvs. supermaktteorien og teorien om
støtte da de trengte det. MIR i
har altså foregått relativt isolert. be- "de tre verdener". Til denne siste
Chile "ser " at juntaen får støtte når
grenset av nasjonalstaten . Slik har
er det flere ting å anføre. Det er
den trenger det. Frigjøringsbevegbegrensningen av sos ialismen til en- umiddelbart tilsl11rende å operere
elsen i Eritrea og Dl10far "ser" og
,(I.

~
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merker " at de ikke lenger fiir støtte.
Det er ikke sikkert at diisse bevegelsene like konfliktlost som IIB
finner at Kinas analy se av verdenssituasjonen "daglig bekreftes for
øyne ne på enhver".
1-:n politikk som røi·es pii grunn lag
av en analyse som i sin konsel,vens
finner det mer riktig j spille på
ulike i·egimer og statsdar.nelser enn
i\ stolte r evo lus _jon:t• re bevegelser
og som framstill er dette som ledd i
kampen mot imperia lismen - supe1·maktene- (vi substituerer uttrykkene
fordi KKP selv ild,e gjør klare son dringer mellom disse. det ei· nettopp
et av ankepunkten e) m:1 nødve ndigvis
tvinges inn i en situasjon hvor det n~:'l
velges ett av tq-støtte til real,sjonrcre
regimer eller st1~-:te til revolusjor.H•re
bevegelser. Kina hat· i løpet av de
siste årene mer markert valgt det
første ved skjæringspunkter. llvor
det er konflikt. ser lll3 harmoni.
Eller gjør han ikke det? Kanskje
han mener at hva som er konflikt fylt i delen er harmonisk i et helhet lig perspektiv . slik at det konflikt fylte bare tilsynelatende er konfliktfylt . rivninger som vil løses opp under
"generallinjens" synsvinkel? J så fall
er han på rask veg til å ncPrme seg
tolkningen av proletarisk internasjonalisme slik vi kjenner den fra Stalins
uttalelser i mellomkrigstiden . hvor
internasjonalisme og støtte til Sovjetunionen apciori var identisk. Å. gå
med på KKP . s analyse og generallinje er i virkeligheten å und e rlegge
seg en politikk som p[t ingen m:ite i'nller sammen med proletariatets kamp
hverken på kort eller lang sikt.
KUL / KA har ikke fulgt andre maoistgrupperingers eksempler ved å gjøre
konkrete utenrikspolitiske utkj ør fra
Kinas side til sin konkrete linje (jfr.
KPD(m - 1) og llumanite Houges støtte
til milit:1'.'ropprustning i Vest-Europa).
men dette står egentlig i motsetning
til en stølte [il samme politikk. Bare
så lenge denne motsetningen (som IIB
bortforklarer ved å snakke om to
nivfter i kampen) ikke får praktiske
følger er det mulig å opprettholde en
slik st1?Ltc til Kinas generallinje uten
:i adoptere dens konkrete utslag som
grunnlag !'or egen politikk. Langt
mindre kan vi som JIB optimistisk
håper . få noen glede av å høste "den
kinesiske utenrikspolitikkens frukter
(min ut. h) i proletariatets klassekamp
i Norge" dersom de:1 nåværende linje
varer ved. Med mass<,reringen av
befolkningen i Angola in mente. hvor
hvite leiesoldater i samband med FNLA
ogMobutus Zaire klynget opp frigjøringskjempere som sivile . minnes vi
snarere en bitter blues fra 30-årene:
"Strange fruits. 11
Jo S

Økonomis men med de ti liv
Formålet med denne artil-kelen
g_iennon~ empirisl<e studi er av procle r il;k e å g i noen omfattende drøfting uks _ion e n i Sovjet. Denne pl'Odul,sjonav karakteren av Sovjets øko nomi .
e n har utvilsomt en rekke karaktermen bare kort å ta opp signaturen
istik a s om --~~i_ ha r va'l't vant til ('.) j
KEA . s selvmotsigelser og skjq>desassosiere 11:c:d ka pitalisme. Der e l<løse begrepsbrul< i ha ns artikkel i
s istere r et 1mirl;ecl [or matvarer
G nisten nr. 2 1976 (forrige nummer)
1111en var ild,e alle ka pitalens S ,121'·Før vi gjør det . b\i r det imidler- drag opphevet?) men ogsi\ me ll om
tid nødvend ig å dementere KEA ' s på - industribedrifler r ader markeds ligstand om at :ruL skt:lle ha d e n opp - ne nde forhold". (lJthevet av oss.)
fatnin g at Ru s sland i 1917 i kl,e var et KEA · s "prosseserencle brul<sl'erdiimperialistisk land . KUL har pa aet - produksjon" beg;ynner a llerde het· a ha
vans k eli ghete r med sin t ruve rdi ghet.
te punktet a lr ri fø lt noe behov for å
Også han selv ser he r ul ti l :1 ha
revidereLenin . selv om en fo rmstorre tro pi.\ "pt·oæssen " enn pfi
ulering i Gniaten nr. 3 197 5 med rimelighet kan lolkes i en slil< ret ning bruksverdi en. N:H elet sl ik KE.-\
korre kt fr a mh ever - el<sisterer mar(ved at forfatteren - a ntage lig uten
ked på matvarer. er arbeiclskraflen
h oldbar grunn - te nker s eg at Rus allerde et godt slyld<e pa ve i en l'are.
sland inngår i den imperialistisl<e
spesielt i Sovjet. hvor en betydeli,?.
kjeden. uten a i landets kapitalism e
har nådd det monopolistiske stadium). del av arbeidel'idassens inntekter går
Videre blir de t nødvendig å slå fast
m ed til kj\?P av nettopp. matvare1·.
at KEA · s o ppfatnin g av at det enm1
"kk
h
k ' eld
• r i" k
Nar sa 1'1.E Av idere rnnrornrnei ,tt
ar s 1e
noen sos1a is 1s .
. ·b .d Id
· er uten JJOlitisk mal<l
1 e
revolus 1on og at det 1 Sov 1e t alcln
ar ei er as sen
har eks istert en arbei derstat. er en og derm ed ikk e kan g 1ore sin behov
·
•
•
•
gi·e tde nde ove rfor de ol,onom1sk hespnvat oppfatmng som han J11nen !'I.UL
.
.
er a lene om Det samme gjelder hans temmende msta nser bely r det at a r •
:
l)ei·ctsl· raften er vare og at det der- 1
karaktenserJ11g av KJ11a so111 stats '
kapitalistisk. KEA·s i,o nklus_jon anmed hersker a llmenn vare g rodul<S JOn.
0
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,
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•
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giien~e karaktere? av Sovje ts økonomi .
KE A gir selv et ytlerligere gudl
nemhg a t denne ikke representerer
argument for at Sovjets okonumi er
'.'en e nkelt "arbeiderstats" <legeneras- noe helt annet enn bruksverctiprodJOn . men en aHm~nt pro_blem _1 ~ver- uksjon. 1 artikkelens si sle avsnitt
gangen_ fra k_ap ~ta lism e til sost~h~me heter det: "Det vi trenger er natui·un_ter 1m_p e:ia),1 sm.:ns karakt~ n~t1~k~ ligvis er en r ealanalyse av dell indre
11
uh e utv1khng . far han ogsa til rn
meka 111"kk · So , ·et--'konomien
. k
·1 ° .
s .
K'
I
\ J
,,
...
d ire
·te ti a s~ a ~ . oviet og J11a e r
Men en produksjon dominert av prnclsan~funn a~ pnns1p1~lt s a mme t~pe .
uks jon av bruksverdier. har in1sen
Ogsa en shk oppfatning er han mnen slik "indre mekanikk" . I 1. bind av
KUL a lene om.
"Kapitalen" , (kap. 8.s. 150 i Pax-ut.
gaven) sier Marx følgende: ''Del er
At KEA trekker slutnJ11ger av de nne
ikke kapitalen som bar oppfunnet merart. heng~r nøye sammen med _hans
arbeidet ... . De t er imidlertid k lart at
økonom1st1ske tanl<egang omkrJ11g de .
. .
.
~åkalte "overgangsproblemer". Prøv- 1 en ~konomisk samfunnsfonnasJon
d t f k
. S . t tt
hvor ikke bytteverdi en. men produken pa om e
.es. 1 ov 1e eer
tt,
k
· ct ·
d
·
1·1
1d
re~olus jonen i 1~ 17 e ksi ~tert e en ar- r::esra~~~i~:~rv~r:r be~1;1~~=:~ ~\~ ·e:
be1derstat , kan ikk e avg.1øres ut f ra
mindre eller større krets av behov.
en anly se a_v den ø konomis ke basis.
men der vil elet ikk e ut fra selve
men om hv1IJ.: en klasse som be hers.
- ,-ket statsmakten . og det ny tter her
produks,1onens karakter opp~,ta et grenikke alene å peke på eventuelle man- seløst beh_ov for m erarbeid . I et
gler ved det proletæ re demokrati for b:uksverd1p~oduserende klas~ ~samfunn
å si at bols c hevikene ikke utq>vde
vil merarbeidets større ls e viere beg1 t · t t d "kt t
S
d
renset av hersk e rklassens , behov . noe
proe _ana es I . aur. amme un er- også KEA innrømmer: "I Sovjet ... er
vuder~ ng av ov_e rbygmngens _rolle gJør bedriftens levedyktighet bestemt av
seg gJeldende 1 hans vurdering av
d
tt f
d
h
k d b
K'
e n s ~ or en ers ene yrama.
krat klasse ". Men her ser vi at KEA
Vi skal så gå over til KEA · s
nok en gang har slått seg på munnen.
s e lvm otsigelser . Han hevder at
Når størrelsen av merarbeidet på
"Stalins r evo lusjon'' innfø rte - så å
denne m å ten er be grenset , har il,ke
si over natten - en ny produksjonsøkonomien noen slil< 'Indre mekanikk".
måte i Sovjet som han gir etiketten
men vil vce r e bestemt av "ras jone lle"
"prossese rende bruksverdiproduksjon". beslutninger I ► og den tross alt betyde l (At han tilleg- ige veksten i den sovjetiske økonomien
ger Sandemose å operere med det
er bevis nok for at ikke herskerklas samme begrep som definisjon på kom- sens behov er dens drivende motor.
munismen. er noe han har grepet ut
--av luften . det finnes ingen steder på
trykk i KUL· s eller KA s skrifter .
En bruksverdiproduksjon som for øv rig er "prosesserende" . kan selvsagt ikke være noe annet enn verdiproduksjon hvis ordet "prosess" i
det hele tatt sl<al ha e n mening .)
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Dagens USSH - ko til konsumvarene.
•·1 Sov_jet" . sier 1,EA . ''konkurrerer il,ke enke lti,api(aler". "eier er dert'oi· ikke kap ita lisme . . Se lve J,ap ilal l'urholdet. kapitalismens d~·namiske
dl'ivl'ja 1· er opphevet." l\Ien som vi
ha1· påv is t holdet· han selv fast pi\ al
del finnes e n"indre dynamikk" i So,·_jet-økonomien. Og her kommer han
til sitl sto1·e glansnummer: lian sp\H
0

seg selv: '' .. kan n1an Lenke seg en

slil< prosesser'"ncle brul<sverdiprodul,sjon i et' land der proletariatel
ikke er den herskende klass<'?''
(Ettersom prosesserende bruksv erd iproduksjon er hans e ller (Mattick · s ?)
definisjon av kommun ism en . vi lle en
vel da ·også kunne innføre kommunismen uten å ha den send r ektige arbeid eri<lassen å slep~ på?) Om en slik
tenkt mulighet skal være noe annet
enn en ren hallus inasjon . må elet eksistere reelle betingelser for a t så
kan skje. Og da må en ut fra analysen av den kapita listiske produksjonsmåten kunne påvise at det innen
denne eksisterer en sosial kraft. en
klasse e.l. som har objektive interes ser av å avskaffe kapitalforholdet og
vareproduksjonen - uten samtidig å
ha interesse av å avskaffe lcz>nnsar·beidet. Marx. Engels . Lenin saml
Mao-tse-tung har ikke funnet andre
klasser enn arbeiderk las.sen som vil
!,unne være i stand til -. å avsl<affe
kapitalforho ldet. Så vidt vi kan se.
har da . verken KEA e ller andre levert noen som he ls t alternativ analyse av kapita lismen som kan sann synliggjøre en annen mu lighet. Rik tignok utnevner KEA flere kandidater
som angivelig skal være s l<ild<et t il
en slik oppgave: Ii<ke bare det radi kaie borgerskap (MFA i Portugal).
men ov,så et l;onservativt egyptisk
borgerskap (Sadat) og den småborg-.
erlige pernrianske militær-juntaen
bar ifø lge KEA denne historiske sjan-

sen. Det revolus jon,ere statsborgerska p som kan avsl,affe l,a pitalforhold el. m!i vel v:t't'e en o ppdagelse
a,· verclenshislorisk betvd nin g . KEA' s
r el'o lus jon:u·e statsborgerskap er til
Ol'erm:li okonomisk sett mer revolusjon:erl enn arbe iderk lassen: ProletaE·n. politikk so·,;l r~;·es
g r~;1nlag
sikerne uten videt·e I srnnu ,a ., avskaffe lrnpitalforholclel og vet·diproduks _jonen. men t1·enge1· en langvarig
overgano-speriode - sosia lismen for 'c1e,~ kan l<lare delte. (Den sovjet - 1·uss isk e procluksjonsmiiten ble
som nevnt f~ir il'olge KEJ\ 11:ermest
inn[ol'l over natten.)
0

på'

Vi fpler oss enna lile ove rbevist
om 11 \')dvencligheten av ii revidere
klassikerne i syr:wt p~l arbeiderk lassen som enesle revolusjona-re klasse
og foretrekker derfor innfi;l videre
å leve som clog-matikci·e.

ll va er det som ligger til grunn
for disse clrislige artighetene fra
KEA · s side? Åpenbart del at han
iid< e vet hva et kapitalforhold er.
noe som for1~vrig ikke er s:erlig
overraskende. ettersom han ogs:1 slik vi har vist - er uvitende om
hva bruksvercliprodLti<sjon er.
Vi har a llerde siterl hans grunngivelse for al Sovjet il<ke er kapita l istisk: "I Sovjet l<onkut-rerer ikke enke ltkapilaler. eler er clel'for il< he kapitalisme'; En sli I< overflatisk bestemmeli,_e
av kapitalbeg re pet til sirlrnlas jonssfæren - til forho ld mellom enkeltkapitaler - får KE A til å identifiser~
avskaffelsen av kapita lforholdet med
opp heve lsen av markeds mekanismens.
"normale" vestl i e) funks ionsmåte
til fordel for e n slallig byrakralis ·
regulering av si rl<u lasjonen. Men en
bestemmelse av kapitalforholdet som
ikke trekker inn l'orholdel mellom
Forts. neste side

Denne produksjonsm åte n skiller
seg ifølge KEA fra l;apitalismen ved
at den kan e kspandere uavhengig av
kapita lens skranke!' og uten å gå i
krise. (er KEA virkelig av den oppfatning at Sovjets ø konomi i dag ikke
er i krise?) og for å forstå denne
ølrnnom iens sa•rdrag. m å en derfor
ty til helt andre begreper enn de
l\larx utviklet i analysen a v kapitalen.
L n kan ifølge KEA ikke bruke ordet
"kapitalisme" om "e n ol,o nomi der
a ll e kapita lens s ærdrag er opphevet"
(Men a ll e lrnpita lens S~' t·drag er ikke
opphevet for ved terskelen til ko m munismen'.) Likevel heter elet at annet
sted i tekste n : "Når alt kommer til
alt kan sp~irsm:'tlet bare avklares
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Vi har ovenfor•'· påvist det absurde
i å hevde at Sovjets økonomi er
bruksverdiproduksjon. (Dette ville ikk e
umiddelbare produsenter og arbeidsengang uten videre være dekkende
vilkårene, er og blir en flau vits .
betegnelse for Kinas øko nomi.) Den
KEA gjør seg lystig over TW " s " lil"ind r e mekanikken" KEA har merket
le kapitalbegrep". som han oppfatter
seg eks isterer. er in~enting annet
er s å tomt at det gir rom for helenn akkumulasjons d ri tten,- Og nar de
skrudde saltomotaler. 11
arbeidend~ massene ikl< e har anledVi ser oss derfor nødt til å brinning til å gjøre sine behov gjeldende .
ge et sitat der Marx definerer dette
hva er da den s å kalte "planen" ai:,net
"lille kapitalbegrep'. "Det er dette
enn en erstal'11ing foi· markedet. et
skillet mellom arbeidsvilk å r pii den
skjult marked som fyller de samme
~ne side og produsenter pA den anklassel"unl;sjonei· som ethvert
nen side som utgjør kapitalens begrep .
marked har i
distribuere a rbeids et skille som begynner med den oppproduktene i forhold til den distd\Jurinnelige akkumulasjon og konsentsjon av produksjonsmidl e r som på forrasjon og så til slutt i sentraliserinhå nd fore ligger. I det he le tatt er
gen av allerede eksisterende kapitaleksistensen av en a rbe ide rklass e
er på få hender og avkapitaliseringen (den nye form for ekspropriasjon) (som jo fol"Utsetter at det eksisterer
av de mange" (Kapitalen 3 Pax-utvalg et borgerskap'.) som er politisk umyndiggjor; , et langt sikrere kriterium
7 s. 67.) Sl<al en bestemme hvilken
på at produksjonsmaten er kapitalisproduksjonsmåte som hersker i Sovsin analyse - som i likhet m ed KEA
t isk enn al marl,edet fungerer "noi·jet. er en nødt til å ta utgangspunkt
hevder a i; Sovjet ei· post-kapitalistisk
malt" e ller "fritt".
i en s å abstrakt bestemmelse av hva
- he lt logis l, trukket den konsekvens
et kapitalforhold er. Om KEA hadde
at en mii forsvare Sov_jet mot imperPOLITISKE KONSEKVENSER
hatt kjennskap til dette "lille" og
ialismen .
"tomme" kapitalhegrep . ville han ogKEA vurderer altså Sovjet-ohonomså ha kunnet spare seg for den ørl, cnvandring til Egypt han foretar og som ien som representant [or en post-kaDette sporsm{tlet behandles imid pitalistisk produks_jonsm åte . dvs. en
topper seg i en pyramidal avsløring
lertid av signaturen :\'Pli i hans
produl,sjonsmale s o m er mer progav hans uvitenhet om forskjellen på
krit ikk av Kir,as utenrikspolitikk.
ressiv en kapitalismen . Han tar i
abstrakt og konkret arbeid . (En
N PH avviser tanken 0111 at Sovjets
sin artikke l ikke opp spµrsmalet om
egyptisk pyramide er en bruksverdi
krigsopprustning sku Il e ha sammen ··
hvordan kommunis t er.e skal still e
og slaven er nettopp ikke ekspropheng med landets kapitalistiske og
seg til eventuell konflikt mellom
riert fra produksjonsvilkårene , slik
Sovjet og den ubestridt imperialistis- i rnpe rialistiske karakter . På tross av
lønnsarbeideren er det. men er et
delte presterer han i1 si l"olgende:
ke verden. Trotskistene har ut fra
tilbehør til arbeidsm idl ene.)

økonomismen ...

a

trusselen ...
Den eneste måte å substansialisere denne analyse på. er derfor å
forklare hva som er den i siste instans grunnleggende overensstemme!~, i formuleringen av objekt.i ve klas .:1einteresser mellom Kf / 1'.'UL . NKP
og AKP. Og når et slikt g~rnnlag
mangler !:,lir i realiteten pasta~den
at det skulle dreie seg om en identisk positiv stillingtagen til et "Stalin-spørsmål " i KA og AKP ganske
enkelt meningsløst, fordi den helhet
av politiske analyser o? gru!1nlegge nd e
teorier som en oppfatning pa d_ette
punkt eksisterer innenfor. aldri har
eksistert . ~e~med vil påstanden om
en felles stillrngtagen ganske enkelt
oppløse seg i intet.

følgende:"Den inte rnasjonale kommunistiske bevegelsen har i lengre
tid befunnet seg i en krise . De ytre
fremtredelsesformene som denne
krisen har antatt er relativt kjente:
Sovjet-Kina-konflikten striden mellom "broderpartiene". ideologisk og
organisatorisk forfall og sammenbrudd. dannelsen av nye "maoistiske"
partier osv.
Såvel innenfor som utenfor den kommunistiske tradisjon har det manglet en adekvat forståe lse av årsaken
til disse oppløsningstendensene . Man
har henvist til fremveksten av et
sosialdemokratisk arbeideraristokrati.
til etterkrigstidens høykonjunkturer
og til anti-kommunistisk hets . Det
er imidlertid tvilsomt om slike~
omstendigheter i og for seg kan
bryte ned et leninistisk parti. Derfor er det absolutt nødvendig å gå
inn på de indre forutsetningene (or·ga,lisasjon og teori) om man skal
forstå disse partienes utvikling .
Høyredreiningen på 40- og 50-tallet
sy nes å ha sine viktigs:e indre forutsetninger i d et system av ~eori
og ot-ganisasjon som vokste fram i
SUKP(b) og Komintern i de vansketige årene etter oktoberrevolusjonen"
( "Stalinismen" side 161 )

Denne innholdsmessige tomhet i
selve begrepet , at stalinisme slik det
her brukes ikke kan fastlegge noe
felles. har enavgjørende paralell i
metodologien i analysene. På tross
av forsikringer om det motsa_tt~. makter ikke lorfatterne av "Stahmsmen"
og senere stadige avskrivere å skrive
annet enn en idehistorie og det en
tvilsom sådan. Stalinismen påståes
primært som en tradisjon som. forVed gjennomlesning av denne
midlet gjennom eller som identisk
form for politisk idehistorie føler
med en annen tradisjon, den s åkalte
man seg hensatt til viktoriatidens
Komintern-tradisjon, oppsto i Sovjet .
sosialantropologi fra å rhundreskiftet.
som forhold av utviklingen innen
SUKP og som så spredte seg . som
ble liggende som en dødhånd. en
mare over hele den vesteuropeiske
arbeiderbevegelse.
Nå er det ganske uforståelig at de
vest-europeiske kommunistpartiers
utvikling i hovedsak . i selve nøkkelen
til sin revisjonistiske utvikling eller
befeste Isen av denne. skulle bestemmes
primært ut fra forholdet til det nissiske og ikl-e ut fra utviklingen av
selve samfunnsformasjonene i VestEuropa. Det som forblir uforklarlig er . gitt oppståelsen av en bestemt praxis i SUKP. at denne blir
spredt og uten videre slår igjennom.
Man forklarer ikke hvilke forhold som
gjorde at en slik tradisjon kan bli en
del av den vest-europeiske bevegelse
og har man ikke fork lart dette. faller teorien om en slik tradisjon vekk.
Et klassisk eksempel på en slik politisk og metodologisk høneblindhet er

den såkalte diffusjonisme. Oppfinnelser og institusjoner som hjulet.
ilden. demokratisk sentralisme og
stein1~ksa vandre r fra den ene s~amme til den andre uten at elet gjøres
noe forsøk på å forklare at de kan
vandre og bli opptatt og anvendt
sli!, de faktisk ble. Å henvise slik
det gjøres ti l innflyte lse fra SUKP
under Stalins ledelse som grunnlag
for reformisme er ganske enkelt å
ikke forklare noe i det hele tatt.
Vi for vår del mener at en korrekt
revolusjonsstrategi og taktikk i da~
ikk e kan blindt overfø r es fra noen
tidligere periode. men er noe som
må utvikles i dag. Men i tillegg
kan vi slå fast at den s åka lte
stalinism e-kritiske virksomhet in nen norsk politikk ikke har vært i
stand til å forstå hverken det inn holdsmessige i begrepet om stalin ism e, ell er metodologisk i anvende ls e av staJ.i;1ismebegrepet som en
øde leggende tradisjon. å utforme en
teoretisk forståe ls e som kan hjelpe
i teoretisl,e e ller praktiske spq>rsmål.
Derimot har vi sett hvordan denne
kritikken ved sin l<onsentras jon om
et uklart praksis-beg re p pii det or
gan isatoriske plan . har fø rt opp merksomheten bort fra klasseanaly s en av de poli tiske g ru pperin ge c
i Norge . Slik er begrepene selvsagt
funksjonelle som all ideologi. de
tj ener en ti lslørende effekt hos de
som har 1::·::!. ,or et røykteppe.

"Men vi kan allerede avvise sv· s
lefli ng med Sovjet-unionen og også
den linja trotskistene står for. nem li g å støtte Sovjet i en konfrontasjon
med USA." llvis del imidlertid skal
v,t're en sammenheng mellom økonomisk anal yse os politsk konklusjon.
noe NP H ikke synes å bekymre seg
noe ston·e om. sier det seg selv
at kommunistene mf1 forsvare Sov_jet i en s li k eventuell konfrontasjon
med USA. Et slikt standpunkt v ille
ut fra nevnte ana lyse va.'re like selvfolgelig som [1 gi stotte til borgerskapet i dets kamp mot fcudalismen.
.J. L.
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Streiken ved Linjegods:

Full støtte til de

streikende! Vær på vakt mot småborgerlig innflytelse!
streikende gå r tilbake til arbeidet .
Det eneste riktige for oss studenter fordring. Det vil alltid væ_re ~like syn
Godekspeditøre_ne ved LmJegods p a Streikekomiteen må nå under det ster- var å mobilisere til en protestdemon- som kjemper om hegemonie; i en
Alnabru er i ~treik f_o r. en bo_n us o pa
ke presset for all del beholde initiati- strasjon for å vise vår solidaritet m_ed streikebevegelse .. Og . det rna sum~eres
kr . 800, - i maneden i tilleggtil varens
t
arbeiderne og vå r avsky overfor poli- opp som klart feilaktig av de st_reikende
ve Borgerpressa
·
.
• .
·
kombinerte oppgjør .
har fra første øyebli"kk tiets vern om streikebryteriet
a t de t o k mn
s tutle nter som stnkevakter.
Etter brudd i forhandl~nger; hvor be- kjørt opp med tungt skyts mot de
At det var galt_ ~ sette inn_ studenter
Hvor gre~t utslaget_ av A~'s parole
driftsledelsen blankt avviste a for_hand- streikende . Med oppslag om at de
bekreftes av at hnJegodsarbeid~rne _ved om støtte hl de streikende pa eg~e
le om arbeidernes krav , var de i
streikende er unge og uerfarne, samt Vestbanen avblaste den sympatistreiken premisser blir , illustreres klart i .
streik mandag 26 / 4. Linjegodsar-.
forsøk på å identifisere de streikende de varslet med _bl.a. den begrunnelsen dette tilfellet. Bak AKP's oppfø~sel i
beiderne viste tidlig en klar holdning
med småborgerlige grupper , har de
at det var satt mn studenter som
denne saken skjuler det seg ogsa en
som er den eneste som kan føre _til
prøvd å så splid i de streikendes -rek- streikevakter .
. .
. .
annen fundamental misforståelse. _Mye
seier . De satte fagapparatet til side
ker .
Dette er et meget viktig politisk
tyder på at det er utbredt oppfatnmg
og valgte egen _streikekomite. Videre
I denne situasjonen blir det derfor
spØrsmål i slike kamper . De! kan .
at den avgjørende kampen om streikesa de klart fra at de ikke ville reviktig å uttrykke den fulle og hele
nevnes at under Norg~s-konf_hkten i
bryteriet kunne avgjøres på stedet. Selvspektere noen dom i arbeidsretten.
tillittil arbeidernes
egen valgte
1970, fikk streikekomiteen tilbud om
følgelig skal de streikende stille streikeKonflikten ble tilspisset ved at
streikekomite.
hjelp til streikevakt fra studenter.
vakt når det er fare for streikebryteri,
Linjegodsledelsen i løpet av helga fikk
Denne aksjonen er spesiellt viktig , Etter en diskusjon i streik~komiteen
men de kan aldri regne med å hindre
satt en nedlagt terminal i Østensjøda denne er den første som retter seg ble dette avslått, og etterpa ble dette det bare ved sin fys iske tilstedeværelse
veien i ny drift , og for~øker nå ved
mot årets kombinerte tariIIop(.Jgjør , et vedtaket oppsummer_t som svæ~ vikti_g når politiet settes inn . Kampen mot
hjelp av streikebrytere a holde de
oppgjør som betyr direkte reallønnsfor den støtten de fikk rundt pa arbeids streikebryteriet kan bare lykkes i den
streikende_s arbeid i gang .
.
senl<ning for arbeiderklassen . Dette er. plassene .
grad den får en bred støtte og sympaDette tiltaket svarte .de streikende
utvilsomt bakgrunnen for den harde
NKS'ere har etterpa frekt prøvd a
tibevegelse på arbeidsplassene .
resolutt · på ved · å blokkere .terminalen linja fra NAF , LO-apparatet og staten. benekte at de drev med mobilisering
Det AKP i realiteten gjør , er å sette
i Østensjøveien. Svaret fra" Linjegods- Det er verd å merke seg at de
til streikevakt og at det var deres
arbeiderklassen til side og oppfatte
ledelsen og borgerstaten var : innsett- streikende her har fulgt den anvisning hensikt å stå streikevakt da de dro
streikene utelukkende som til for AKP .
ing av politi som fjernet streikevaktene Kommunistisk Arbeiderforbund har stilt til Østensjø-terminalen. De hevde~ at
Forløsende er det å væ re vitne til
med vold .
·
.
.
opp i kampen mot den kombinerte opp- de dro dit bare for å ma_rkere _sm
AKP's fullstendige politiske bankerått
De streikeQ.de har fra første stund
gjørsformen : A stille lokale krav og
støtte ved en demonstrasio~. Til det
avsløres. Men tragisk er det faktum
møtt en mass:iv motstand.
.
kjempe dem gjennom på tvers av f~g- er det å si at da det ble_ rmgt n~d pa at _i qe streikebevegelser hvor AKP
Styret i Oslo Transportarbeiderfor- apparatet. Dette er den eneste mu~ige streikestøttebeveg;lsens i~o.rmasJ?ns- får innpass blir det mer og mer
bund rykket strak_s ut og_ st~~plet
må ten å velte det kombinerte oppgJøret kontor kl. 11 (alt~a før pohh ;1ar. hl
tydelig a_t gruppen med sin avis og sitt
streiken som . ulovlig . Da politiet ble
på i praksis .
. ·
·
st;de ved Østensiø)_ ble det pa s~rs- orgå.nisasjortsapparat representerer en
satt inn mot de streikende hadde forMed den kraftige oppladning som na mal om hva arbedet for dagen gikk ut direkte trusel mot arbeiderklassen. Det
mannen i Norsk . Transportarbeiderhar skjedd , er det som
på svart at det var å mobilisere folk
inntrufne ved Østensjø -terminalen var
forbund , Walter Kolstad, denne komm- nevnt før::;te bud at arbeidernes egen
til streikevakt ved Østensjø .
ingen tilfeldighet . Det er et konsekvent
entar: - Helt i orden med politi mot
valgte streikekomite beholder initiaVidere er det blitt sagt at det var
uttrykk for AKP's politikk som går ut
"ulovlig" streikende , helt i orden med tivet.I sitt arbeid videre for a styrke de streikende selv som b~ de d~mon- på å isolere enhver bevegelse i arbeiderstreikebrytere! - Her har det statssine posisjoner overfor borgerstaten ,
strerende studentene om a tre hl da
klassen hvor det hele blir et partisjå integrerte fagbyråkratiet igjen avslørt politi og streikebrytere, er de streik- det begynte å bli hett ved ·
vinistisk spill .
sin klasseforræderiske karakter.
ende he;lt avhengige av å få støtte og
Østensjø-veien. Da skulle altsa det
Det er nå opp til de streikende å
solidaritet på arbeidsplassene.
inntrufne v ære helt i sin orden . Selve
være på vakt overfor utspill fra forP å dette grunnlag avviste KUL AKP's det politiske spørsmålet forandrer vel • - - - - - - - - - - - - - - - - - bundet , særlig fra lavere sjikt , om at mobilisering på Universitetet til streike ikke karakter om det er en av_ de
det vil ta opp forhandlinger bare de
vakt på Østensjøveien onsdag 28/ 4 .
streikende som står bak en slik opp0
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KUL/ KA

SOMMERLEIR
I år vil sommerleiren finne sted
på Håve leir på Tromgiya i tiden
5 - 11 juli .
F ølgende emner er foreslå tt til
diskusjop:
- De,n .g>konomiske krisas å rsaker.
- Kommu·n istenes krisepolitikk .
sører med i arbeidet .
KA har lenge, fremhevet at utSbsialfas-cisine / sosialdemokrati.
Vi arb der i grupper ut fra en inn- debatt pågår også i ·Danmark og '.fyskland . Se. Kil.ras je 12-7.5.) .
arbei~el,se av, en klasseanalyse er den deling av N'drges historie i 4 tids- ~ ;s . faglige praksis.
viktigste oppgaven på det teoretiske
Foruten de økonomiske oversikter
- Verdenssituasjonen - med s æ rlig
perioder . Dette for å kunne diskutere
er . det' viktig å kjenne til hvordan
området..Siste· nr . av Røde Fane (1-76) a lle forhold som angå r klassestrukvekt på den 3 . verden .
tar i en ·iederartikkel opp betydningen turen innenfor et avgrenset tidsrom. I
klasser, grupper og skikt har opptrådt
P å denne leiren vil grunnlaget for
av en ·s lik analyse for oppbyggingen
den kommunistiske bevegelses politikk
innsamlingen av materialet er vi hen- faglig og politisk i Norge . Regionale
av det komrpunist ·ske parti.
for det kommende å ret bli drøftet , og
vist til borgerlige statistikke·r og øko- forskjeller inå og trekkes inn . .
Enke'ite artikler er allerede publiArtikler som angår klasseanalysen
vi oppfordrer flest rriulig av vå re
nomiske oversikter . Tolkninger med
s e rt i Røde ,Fane -"Det produktive
sympatisører til å delta .
utgangspunkt i marxistisk teori •byr på vil følge fortløpende -i Røde Fane.
industriproletariat i Norge" (3-7 5) og store metodiske problemer . Ma:n må
Sener·e · vil alt materialet om klasseHenvendelse kan skje muntlig på
analysen bli samlet.
a rtikler om mellomlagene (1-76).
KUL KA-stands eller skriftlig til
beherske ikke bare den historiske
KA er i samarbeid med KUL i gang
Delta i arbeidet med klasseanalysen. KA , Postboks 2863 , Kampen , Oslo 5,
Henvend deg til KUL.
med et omfattende prosjekt , og vi er materialisme , men også de borgerlige
eller KUL , Postboks 3815 , Ullevål
interessert i å trekke flere sympati- vitenskapsmetoder. .(En slik metodeHageby , Oslo 8.

ARBEIDET MED KLASSEANALYSEN ER I GANG
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INNLEDNING
I Gnisten nr. 3, 1976 , bemerker redaksjonen at premissene for den pågående debatten om Kinas utenrikspolitikk og Sovjets stilling allerede burde
være tilstrekkelig klarlagt.
Selv mener jeg at dette faktisk på ingen måte er tilfellet, og at det i øyeblikket kanskje kan åpne større
perspektiver å debattere de faktiske åpenbare eller skjulte - premissene for
et øyeblikk. Dermed vil nok begge parter stå sterkere i realdebatten, som
bør pågå kontinuerlig, men som foreløpig tross alt befinner seg i et innledende stadium.
Det er allerede blitt typisk for debatten at den framviser en del flåserier. Etter mitt skjønn er dette særlig
tilfellet med artiklene til KEA (Gnisten
nr. 2) og Jo S (Gnisten nr . 3). Etter å
ha benevnt KA og KUL som "maoistorganisasjoner" , noe som varsler et saklighetsnivå som alle parter burde være
dårlig tjent med, avslutte r sistnevnte
sitt innlegg med en såpass primitiv
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ringen åv den 1;1tatsrnakt som'utøver den, to atskilte debattemner. I realiteten
så:f,temt en bare e11 garanten at det he,r må vel begge parter være interessert
dreier seg om en politikk fr$ngått av ek-i å peke på sammenhengen her . Den
sistensen av et nasjonalt (men åpenbart
olitikk Kina f rer kan ikke forståsi'
ikk,e andre'.) plan.
ten henvisning til KKPs s yn pa U R
Men poenget er jo at såfremt dette kan
som en imperialistisk trusel i klass 4!k
lede fram til svik mot den proletariske
aggressiv og økonomisk fo rstand. Den
KUL I TO PERIODER
internasjonalismen (noe NPH/ Jo S antar
analyse en har av USSRs produks jonsmuligheten av), så må det bety en man- Disse eksemplene trekkes fram først og forhold er langt på vei bestemmende
gel på proletarisk statsmakt (in casu i
fremst for å sette debatten i historisk
for wrderingen av KKPs "utenrikslinKi.na), all den tid den proletariske inter- perspektiv; og her dreier det seg om
je". (Jfr. JLs kommentar til NPH.)
nasjonalismen er framgått av det fakKULs historie:
Verst av alt: Det vi her har nevnt ,
tum at proletariatet er en internasjonal
Det var en tid da en ville ha regnet
var en assivitet o ufo r liktethet som
klasse. En slik definisjon av proletariadet som en utenkelighet at "begrepsmes- vi selv fors kte abortfor are ve a
tet umuliggjør eksistensen av den dis sige" blundere av Jo S/KEA-typen skul- hevde at den hadde sin (sosialpsy o okrepens eller motsetning Jo S taler om,
le bli presentert av KUL-medlemmer i
iske årsak i at laget skulle være ettersom det her bare kan dreie seg om Gnisten. Og det ville være med rette at "dominert" av et ata personer . Det
€ln klasseinteresse "for sosialismen
en regnet slik. Et av siktemålene for
gikk så langt at det var tider en sto i
verden over".
denne artikkelen er å peke på at det for- fare for å bli uglesett hvis en p røvde
Jo S stiller opp et begrep om proleta- såvidt er positivt at den tiden er forbi, å opptre politisk forpliktet.
·
risk internasjonalisme som er såpass
samt
at
de
blundere
det
dreier
seg
om
EN
NY
OG
VARIG
PERIODE
abstrakt at det ikke holder vann for et
ville være utenkelige om ikke noen medøyeblikks granskning. Det er f.eks. iklemm~~ følt~ seg_brysomt presset av en Resultatene av vår praksis trengte seg
ke tilstrekkelig å hevde at konsolidepå; men delvis mot vår vilje fikk de ogringen av sosialismen i ett land kan stå ny. IX>htlsk s1tuasJon som na har oppsta~. •
,
.
så konsekvenser for oss selv. For å ta
i "motsetning" til proletarisk interna. V1 rna alle =rømme at KUL 1 en pe- utgangspunkt bare i ett forhold: Når vi i
sjoniJ.lisme . For en måtte i konsekvenr~ode fungerte na,;rmes t som en ren teo- vår propaganda atadig igjen og igjen kunsens navn legge til at også de ikke frir1g1:1PJ?? ,, hvor var - posifa~e og ref~,ne demonstrere for SVere at partiets
ferd1?gJ?,rte - _s~s for sakhghet og a- oppførsel måtte føre til at de brøt sin po nalyt1sk p~es1sJon levde_ s~men med
litiske tilhørighet, så måtte det også fø en klart sviktende evne tila se de anled- re oss til å innse det fundamentale skil; e
ninger som fantes til å materialisere
mellom vår egen og de aktuelle SVeres·
1
teorien. Vi hadde små muligheter til å
teori.
skandalisere vårt ry som skriftlærde. V i ~ måtte oppdage at vi sto ute fo _
hadde god tid til å tenke på vå~e stand- bundsfeller som vi tidligere hadåe f~re1
punkte~ • Og først ~g fremst: vi valgte
trukket av hensiktsmessighets grunner.
selv vare e~rmer,_ 1 en_ nærme_st_ubegre?- Vi oppdaget at vi sto "alene", og da måtte
set grad. V1 var ikke 1 den stillmg .at v1 vi selvfølgelig samtidig oppdage at det
lett kun~e se noen _som begrenset v~re
var nye ting vi gjorde , at vi helt naturlig
valgmuhgheter • Vi hadde bare teori, og stadig kom opp i situasjoner hvor det ikdet vi hadde, hadde vi teoretisk .
ke lenger kunne være tale om å la praksi
gjorte deler av arbeiderklassen - f.eks.
Vi er kommet fo r bi denne perioden,
være en ren bekrefter så å si teoriens s
og samtidig er vi det ikke . Vi er det ba- spyttslikker men hvo~ vi ikke kunne heni Norge - er henvist til å drive politikk
på "nasjonalt" plan. Også der hvor sore såfremt vi er oss bevisst at vi ikke
te teoriene ~etsteds fra enn i situasjosialisme ikke er innført, er det tale om er det.
nene selv .
"begrensningen av sosialismens utvikY_år første periode ble avløst av en
Slik har det selvfølgelig alltid vært·
lingsvilkår til nasjoner"'. Også i slike
periode da vi }ladde teori og I;>raksis.
men opp til bevisstheten kunne det ikke
land kan det være tale om at arbeider~ra og med varen 1974 har v1 - for bare komme før vi mistet det tilsynelatende
klassen har interesse av å konsolidere
a nevne to eksempler - hele tiden kunnet ~ og derfor tilsynelatende sikre
sine posisjoner på nasjonalt plan, av
være ledende i streikestøttearbeidet ved indisium på at teorien bare trengte be"å forsvare det• som allerede er oppUÅniversitetet i Oslo og på Høyskolen på
kreftelse f ra " prak sis
. 11 : d e tt e ti.1syne•
nadd 11 . Og hva 1 all verden skulle hms·
latende s 'k
· di ·
dre en i å se en mulig motsetning melMen vårt teoretiske syn på praksis vit- t
.
: r~d s~um var nettopp at
lom en slik politikk og den "proletaris- net om en motsetnin mEillom vå r teori
eofie?sl' ort . tg:e egen-S t atus var
ke internasjonalisme" Jo S opererer
o var r si
Vi a e are e e e er, ma. eria iser 1 · e · SVere som_ tils:ymed? Enda verre: Kan Jo S utifra sine
vi hadde em
e som ene et , Vi sa var ~elatentde ~are ført_ei!n gal p~aksis utipåfallende definisjoner gi oss noen må- praksis- og også dette tildels med rette - ra en e?ri. som vi nne•go ta. Og:
lestokk for at vi kan angi hvorfor {m
bare som en bekreftelse av teorien, både ~eito~p til diss_e SVerne (og ~dr~) yar
kampform som må tas i bruk av 1in na- hva gjaldt aktiviteten og de resultater den ke vi synte~ vhi hadde ~nledmng
til a
•
.
.
. ga . var p raktis• ke virksomhet
.
omme og s1 " va sa vi 11
sJonal arbeiderklasse ikke skulle stå 1
fungerte en- v· h
o
•
•
•
•
noen motsetning til en hvilken som
nå bare som en bekreftelse av en teori
d b~ : ~ : 1:ruS t et denne fetisJen _me~
helst annen kampform den ene og sam- som vi ennå ikke var oss bevisst at vi jo
~ e 1 hSJO?kkog det er bra. Vi star
me arbeiderklasse samtidig også ville
også hadde s kapt i praksis. Vi var ennå
: en~ikto1 af.t ~le~g~r den ~årli~e
måtte velge?
ikke ansvarlige, ikke forpliktede i skikke- orp
ese 1
e. ase a~ s:tuasJoSvaret er negativt, det er gitt på
lig forstand. Vi hadde ikke teori-med.~r ~ • og a\v~r teo~i m~ være
forhånd. Og poenget er at det selvsagt
praksis. Vi var oss kanskje bevisst at vi
e si e 1 1 en pra tiske situasJonen.
alltid er innbyrdes "motsetninger" mel- var med på å grunnlegge en solidaritet
ISOLASJON?
lom de kampformer arbeiderne må
- som gjerne kan kalles en solidaritet
bruke nasjonalt som internasjonalt. Og
med arbeiderklassen - ved det vi gjor- I denne situasjonen , som for første gan
årsaken til dette , og til at det følgelig
de, og vi skjønte kanskje at en solidari- s kaper oss et ~runnlaf fo r pohh s k anikke kan eksistere noen "langsiktig" re- tet - innad og ''utad" - bare er mulig i
svarlighet og for reel organ1sato ris
ne henders politikk fra arbeidernes side, praksis . Men vi var oss ikke bevisst at opptreden , kommer panikken.
er fø rst og fremst det faktum at arbeivi dermed gjorde krav på - og fikk Det er utvilsomt at noen av oss tror
derklas t.en har en aktivpolitisk motsolidaritet fra andre, og krav omsoli- at det å være alene er det samme som å
stander i det internasjonale borgerdaritet fra andre.
være isolert. Disse glemmer at når vi
skap. Det er et viktig element i
Eksempler er ikke det mest vesentlige er alene, så skyldes det bare den solidaarbeidernes trelldom at de er utsatt for her , og de er tilsvarende lette å trekke ritet vi har møtt fra dem hvis sak vi har
forskjellige (og derfor i konsekvens of- fram. Vi skjønte i teorien og i vår
propagandert. Den eneste grunnen til at
te motsetningsfulle) undertrykkelsesmå- teori-praksis at SV var en langt farlivi kan stå alene, er at vi er i fe r d med '
ter som de må gi forskjellige svar på.
gere organisasjon for arbeiderne enn
å bli kommunister , og at v1 ikke lenger
Og borgerskapet vil alltid i siste instans AKP; ikke desto mindre ble vi overvel- har de tidligere muligheter til å bli isodiktere valgmulighetene. Den proletadet av den falske styrken i AKPs anlert .
riske internasjonalismen består nettopp grep på oss, og henvendte oss politisk
Sæ rlig i artiklene til NPH og Jo S
i denne solidariske erkjennelsen. Den
til SVere i en kosestil som kunne ligne
skinner det igjennom et ønske om å bier nettopp vokst fram av en kjempende
den som medle~mer_av So?ialistisk
b~holde den perioden vi så å si er ferarbeiderklasses forskjellige erfaringer Studentlag for ti år siden viste overd1ge med. Mer enn for noe annet gjelder
innen en overordnet "erfaring" av å væ- for _DKSFere . (?ette har ~æ~ typisk
det NPHs forte~else over de begreper
re underkuet under kapitalen. Den er ik- ogsa for møteri_KUL-regi; Jfr . det
han holder fora være "umarxistiske" såke avledet av forhåndsgitte romantiske s · k . konfrontasJonsmøtet med SV i
som f ·eks• "supermakter" . Det er her
forestilli1 er. Om så var tilfellet ville Oslo hØS t en 197 5 ·) Ingen ville med
helt på sin plass å hevde - som HB - at
den føre til at vi kunne tenke oss gå i- rette kunne hevde at v1 seri~s t og i
NPH faktisk hevder at
mot revolusjon i ett land fordi vi regnet bunn og gru~ var ute e_tter a rive
"bare en opererer med begreper som
med at noe slikt ville skremme hersker- SVere over til _ko_m~ un½smens st andarbeid og kapital, klasser og klasseklassen i nabolandet til å innføre fascis- punkt. Mens vi rik_ti_g pape~e at AKP
kamp, gjennomfører en en marxistisk
tisk diktatur .
bare safte_SVs politikk om 1 praksis,
analyse . Og omvendt: om en ikke til
Ser vi på denne bakgrunn nærmere på tenderte v1 samtidig mot å oppfatte oss
enhver tid passer på å få med disse
innlegget til Jo S, vil vi - som før nevnt selv so~ de ko!1sekvente utøverne av
begrepene , har en forlatt marxismen. 11
- finne at det beror på en forveksling og ~n teori som ~a nedlagt hos SVere som Rent bortsett fra at det i den marxistiske
identifikasjon av nasjonen på den ene sid1 ikke selv var 1stand til å se de praktis- tradisjonen - både hos "klassikere" og
apokrvfer
- f =es
'
og klasse (medregnet klassens forhold ke konsekvensene
.
·
.
-J
mer enn nok av begretil statsmakten) på den annen I praksis
(Et _bip ro tlukt av denne uforphktede
per som er komplementære til den bruk
hevder han nemlig rett ut at ~n politikk hol~ge~ er det an_takelig vi ser nål'
vi i dag gjør av uttrykket "supermakter"
rettet moten s ærskilt klasses interesser d~t.1 dag apenbart gJØ;es visse forsøk
- tenk f.eks. på Marx' og Engels' syn på
ikke trenger få konsekvenser for wrde- pa a behandle _spØrsmal~t om Y~SRs
Russlan~ i forrige , og Lenins syn på de
karakter og Kinas utenrikspolitikk som ledende imperialistmaktene i dette ården mer kortsiktige som går ut på å
forsvare det som allerede er oppjlådd,
en diskrepans som kan utvikle seg til
en motsetning. "
--

KINA OG USSR

TEORI OG PRAKSIS

ANSVARLIGHET OG PANIKK
appell til formodede instinkter at en må
tilbake til NKS' hets mot KUL høsten
1974 , samt til MLG / AKPs agitasjon
for stengte grenser, for å finne noe
tilsvarende.
La det - ute n noen antydning om
skribentens intensjoner - væ re sagt
at det er om å gjøre å holde våre
vurderinger frie fra å henfalle til
en sentimentalitet , som vil spekulere
i fiktive framstillinger av situasjonen.
Som enhver vet , er et slikt fenom en
komplementært til brutalitet .
At det faktisk finnes en fare for at
slikt skal skje, antyder at det i premissene for debatten ligger viktige forhold
skjult, som det er av betydning å få
brakt fram. Dette er, som antydet, formålet med dette innlegget .
TO EKSEMPLER
To nyttige utgangspunkter e r:
For det første KEAs påfallende blunder
om forholdet produsenter/ produksjonsmidler i polemikken mot TWs artikkel
(Gnisten nr. 2). Blunderen er blitt påpekt av JL i en artikkel i Gnisten nr. 3:
I realiteten er KEA ute av stand til å
forstå det (marxistiske) kapitalbegrep
TW opererer med, ettersom han (altså
KEA) ikke har oppfattet forskjellen mellom samfunn som er fundert på enheten
mellom produsenter og produksjonsmidler , og samfunn som er fundert på deres
skille.
Fordet andre: Den polemikk Jo S retter
mot HBs svar på NPHs innlegg (Gnisten
nr. 2), angående forholdet mellom Kinas statsinteresser og den proletariske
internasjonalismen. Her leveres det en
like påfallende blunder , ettersom stat
og nasjon i realiteten blir forvekslet.
Ettersom vi her ikke har noen JL til
å hjelpe oss, må vi bruke noe mer
plass til dette andre punktet. HB skriver mot NPH:
"Konsekvensen er at om de kinesiske
statsinteresser virkelig står i motsetning til den proletariske internasjonalismen , så er det ikke lenger
tale om sosialistiske eller proletariske statsinteresser , men det må
nødvendigvis være slik at borgerskapet har tatt statsmakten i Kina."
Mot HB hevder Jo J at dette ikke t renger være konsekvensen, fordi arbeiderklassen er henvist (foreløpig) til å seire i ett land av gangen :
"selve begrensningen av sosialismens
utviklingsvilkår til nasjoner, skaper
samtidig muligheten for en diskrepans
('.) mellom den mer langsiktige interessen for sosialisme verden over og
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--------------0~---hund~e_t - er ~et hos NPH lett a spo re en
~otv1lJe mot a la teorien fornye seg sel
1 de 1!-Ye situasjoner, for ikke å tale om
mota bruke teorien taktisk/ politisk.
Det NPH uttrykker forpliktelse mot, e r
en _rent teoretisk proletarisk internasjonahsme av Jo S-typen . Denne er konstru
ert forut for enhver proletarisk kamp og
utelukker dermed pa forhånd en forståelse for at det det dreier seg om er å utvikle solidaritet mellom arbeid~rne til
tross for deres forskjelligartede kampnivå og -muligheter. I en slik begrepsverden er det på forhånd utelukket overhodet å vurdere det som et vesentlig
spørsmål at Kina (pga. den proletariske
stati:rnakten; jfr . HBs artikkel) har muligheter til å føre kamp på en annenarena enn andre proletariske krefter har.
Poenget er at hovedsaken i denne forbindelsen ikke er hvilket syn en har på
generallinja i den kinesiske politikken
(som jeg personlig mener vi uten vansker kan godta), eller på eventuelle tramp
over denne linja (selv vil jeg her peke på
politikken bl.a. overfor Angola, som
kritikkverdig), men heller: hvilket be re
om proletarisk internasjonalisme og forpliktelse det egentlig er en sitter inne
med. Og Jo S-begrepet har iallfall aldri
.
tilsmusset menneskehender.
Saken er at det syn på teori og praksis
som inntil nylig var typisk for KULs
"selvforståelse" , overhodet ikke er i
stand til å mestre den situasjonen som
utvikler seg ute og hjemme. Det fantes
en tid da denne "selvforståelsen" var
et nødvendig gjennomgangsstadium.
Men om den tas i bruk i dag avslører
den seg selv umiddelbart. lkke minst
er det latterlig når de som føler at vi
er i ferd med å bli politisk isolert , prøver å redde oss tilbake ved hjelp av
begreper som aldri har vært utenfor
isolatet .
Også en annen tendens er påvisbar i
dette restaurasjonsforsøket, nemlig en
god vilje til å rette på forsømmelser
fra forrige periode . Men det er - det
skulle med all tydelighet ha framgått ikke uten videre gitt at den type teoretisk arbeid som en mer eller mindre
unnlot åta del i på ett tidspunkt , er regningssvarende på det neste . La oss huske at gjort er gjort, og ugjort ugjort.
Det er etter min mening viktig for
~ L - fo r Oslo - la get, men kanskje s pesielt fo r de lagene som er kommet til
seinere - å være oppmerksom på den un ike s ituas jonen vi var i da vi s tartet '
opp i 1973. ],aget fikk et ry for sin -innsats pa teoriens område, men dette
kunne bare skje på bakgrunn av at bl a
· ·
·
·
. P ~add e hens_att teorien i en paroAK
disk tilstand . Vi reddet teorien , og vi
bærer den med oss og,itvikler den
praktisk på et vis som antakelig er helo
o
.
.
d ig. Men om vi tror at vi pa noen mate
kan vende tilbake til 1973-situasjonen
. 1 •
'
om y1 a tsa f.eks. t ro r at lagene utenfor Oslo skal gjenta historien på s ine
r es pektive læreste.Jer, da vil vi bittert
8
a
e:fare en 1sol_as10~; Den enest~ i'rt!ite~ a ~erge teorien via~re pa , er a arheide i pakt med forståelsen av at det
nå eksisterer en praktisk solidaritet
med oss
.
0

0
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stor del fremhever nettop det son1 Jo S
I Gnisten nr . 3-76 støtter Jo S . under AK:tl> , som har prestert den mest
overskriften "KKPs utenrikspolitikk og tragi' ._;miske" analyse" for å begrunne sier at jeg "kanskje" mener . Spekurevolusjonær analyse. (Hvilken verden sin mekaniske etterplapring av Kinas ler~r Jo S ~ nye leseres uvitenhet,
er den marxistiske?)" NPHs tidligere
standpunkt i dette enkeltspørsmålet.
eller hva er dette for slags billigheter?
kritikk av Kinas utenrikspolitikk og
Jo S synes imidlertid å mene at for
Trass i sin ut over dette uartikuangriper undertegnede .
ikke å bryte med Kinas uterikspolilerte motstand mot "supermaktsteorier' '
På den ene siden er Jo s fullt på
tiske linje måtte også vi ha fulgt i
mener Jo S likevel ikke at imperialismens økende splittelse er uten interesse ,
det rene med at imperialismen utvikler AKPs fotspor .
seg ujevnt og med følgene av dette.
Men verken vår meningsdivergens
men anerkjenner at "spillet på ulike
interesser innen det imperia listiske
Han fremhever sterkt den kjensgjerning med Kina i dette spørsmå let eller i
systemet ... nok kan dreie støtretat de sosialistiske omveltninger hittil
andre :mkeltspørsmål vedrører i seg
ningen i den imperialistis ke aggreikke har skjedd i fremskredne kapita- selv var holdning til den kinesiske
sjonen utenom Kina , og i en slik
listiske land , men i den underutvuklede utenrikspolitikkens "generallinje" til
del av verden. Omveltningene har med de: prinsipielle· Divergensen er opp- forstand "styrke revolusjonens reserver" . . . " Men dette spillet er ikke
andre ord kommet i svakere ledd i den Stii.tt ut fra en forskjellig vurdering
bare et bidrag til forsvar av proletarl imperialistiske kjeden, noe som viser av det ~eS t emte tilfellet.
tilbake til imperialismens ujevne utD~t s!er seg selv at i det øyeblikk- atets diktatur i Kina, men bedrer også
betingelsene for revolusjon i andre
·kr
D
t "kl" e e
et vi star overfor forsvar av den
vi mg.
enne u vi mg n r
sos·ar t· k
t t
1
o
land og i verdensmålestokk. Kina utbakgrunnen for at sosialismen er og
i is is e s a en som unn ater a
stØtte den r evolusjonære prosessen i
nytter og på skynder her en prosess
kommer til å bli gjennomført stykkesom splitter de imperialistiske kreftvis . og ikke i hele verden med et slag. v: rd en for ~ opprettholde status quo
ene som proletariatet står overfor , og
Og den utgjør en viktig del av grunn- pa lengre ~ikt, er det ikke lenger
som fremmer betingelsene for
laget for at imperialismen som vertale om feilvurderinger og "diskrerevolusjon . Pariserkommunen i 1871 ,
denssystem ikke er enhetlig , men
panser", men om en motsetning .. Det
nødvendigvis preget av indre motsetnino-er som om og om igjen vil ende
i k~ig.
·
Hele den første delen av Jo S' artikkel er en direkte og indirekte påvisning av dette. Men i stedet for å
drøfte de betin el er
m d tt
t ·ll . .
. .
o
f
so
oktoberrevolusjonen pa tampen av 1.
e e s i er var nettop denne politikken som ble
topp_ kor_ etn pra. is . utøvef1se av _Pr?le- satt i ledelsen i Sovjet under Krusjt- verdenskrig, den Kiinesiske revolua. ns
·
b aser t pa d e i·11usons
· k e og re- SJOnen
·
· k 1n ernasJona1isme ra sos1a11sSJOV,
etter den 2. verdenskrig
tis e sta_ter , v_arter han opp med en
visjonistiske tesene om fredelig kappe- alle disse tre skjellsettende begiven~ema~~gisk "bitter blues f~a 30strid under imperialismen , og som
hetene taler sitt tydelige språk om
a r~ne iver ~t ~e rd en er mnrettet_ slik utløste splittelse i den kommunistiske gode betingelser for revolusjon i
an s ~rv~r · · · · sel~e . begr~n~ll!ng- verdensbevegelsen. Hele dagens
verden. Søker Kina i sin utenrikspoli~i~ ~~ ~osiahsmens utvrk~i~gsvilk~r
kinesiske utenrikspolitikk er basert på tikk å opprettholde status quo, eller,
h t sioner sk_aper samtidig muhgden motsat_te antagelsen' på den
å fremme slike betingelser? Også Jo S
i:e~nl for ~n _dis~repans mellom den
økende sphttel~en_ i den imperi_alistiske og NPH er tvunget til å svare nei på
. langsiktige interessen for
verden og uungaehgheten av krig som det første og ja på det siste.
:osia_~smen ve rd e.:1 over
den mer
denne splittelsens siste resultat (uten
Det er KKPs plikt ikke bare å yte
d o;tsi <tige som g~r ut pa a forsvare
at det affiserer Jo S det minste) .
direkte støtte til revolusjonære bek e som aller~de er _oppnadd , _en disFeilvurderinger i ytenrikspolitikken vegelser i andre land , men også å
repans _som 2!:! utvikle seg til en
og derav følgende "diskrepanser" er
utnytte sin gunstige posisjon som for~ots~tnmg" · Så hevd~e han at under- selvsagt ikke å betrakte som uttrykk
tropp for proletariatets diktatur i
~?:ed_e /enekter muligheten av en
for borgerskapets maktovertagelse .
Kina å styrke revolusjonens internas. 1
is repans og eventuellt mots et- Men vurderinger og avveininger som
sjonale reserver ved å påskyne og
. .
.
.t
tar utgangspunkt i andre interesser
utnytte splittelsen innen imperialismen.
d. e er gan:t1<e ri~tig at _en ~hk
enn proletariatets interesse av verdens Vi mener KKPs utenrikspolitiske gen1
f~-<;e_P.an!l_De t e; m~n ~emng ikke vil revolusjonen (altså "den minst prinsip- erallinje, basert på "teorien om de 3
n~~:;!~~ ·he/
et . reier seg_ om'. er pi elle divergens '1 er - og kan ikke
v_erdener", representerer en slik poli_g f en av 1 enkelte situas3on- være annet enn - "uttrykk for kapita- tikk
er a veie orsvaret av de sosialistiske 1· • k
J0 S d ·
t
b
.
stater med t tt
t ·t
1stis e klasseinteresser innen en evenerimo mener ade det ene og
_s Ø en I revo 1us3onæ re
tuell borgerlig restaurasjon" (for å
det andre• På den ene side~ anerkjenbevegelser I an_dre land (en nødbruke Jo s, egenhånlige gjengivelse av ner han splittelsen i imperialismen og.
ve?dighet_ som ikke er_ skapt av komm-undertegnedes standpunkt) . I siste
det rikt~ge i å spille på den. På den
umS t ene 1 Klna eller I Norge ell~r
instans er sosialismen og proletariat- a_ndre siden snakker han om imperiaa_ndre lan~ , men nett~p av in:periaets diktatur i enkelte land avhengig av hsmen som enhetlig, avfeier lettvint
hsm~n_s u3evn: utvuklm~) · Malet for
revolusjonen i den øvrige verden for å at det er "to nivåer"i kampen , og
avvem_mgen rna her alltid ~æ re hva
kunne føre frem til kommunismen.
argu_rnenterer
snart mot "tre-verdens11
~om t3ener verdensrevolus3one~, _o g
''Sosialismen i et land" er mulig og
teo~1_en , snar~ mot enkelte utenriks~kke den ene eller an~re kor;:tsiktige
representerer en uvurderlig reserve
politisk~ handlinger fra kinesisk side.
mteress~n. Dermed vi~ ?et ape_nbart
for prol etariatets revolusjonære kamp Det er ikke rart at Jo S på dette
kunne bh foretatt avvem~ng_er _til for- i andre deler av verden, men "kommu-uavklarte g1;:1nnlag hevder at KA
del for forsvaret av sosiahS ti ske
nismen i et landi; er og blir en uting . (og KUL) rna følge opp Kinas invitasjon
s~ate_r som kan ga P~ t~ers_ av eller
Et såkalt forsvar av sosialismen i
av Strauss o.l. med å støtte militærpa siden av de kortsiktige mteressene enkelte land som går på tvers av
opprustning i Vest-Europa for ikke å
til revolusjonæ re bevegelser i andre
verdensrevolusjonen og dens interess- komme i konflikt med Kinas utenriksland , og dette vi kunne synes som
er, er derfor ikke i pakt med prole- politikk. (Vi skal her hoppe bukk over
den diskrepans Jo S er inne på. For tariatets interesser i det hele tatt _
hans bruk av det borgerlige begrepet
revolusjonære er denne avveiningen
enten det dreier seg om proletariatet "maoist-grupperinger" og sidestilling
for det ene eller det andre imidlertid i Kina eller i andre land.
av oss med småbo rgerlige grupper
ikke til å komme utenom - hvis en da
Jo S er derimot - i likhet med NPH som KPD(ml) og L'Humanite Rouge.)
ikke vil forlate politikken og gå over i så "relistisk" og "generøs II å tillate
Dette er det samme som å hevde at
f. eks• jazzbransjen.
sosialistiske stater en viss porsjon
norske kommunister i 1939 måtte
D_ett_e ~orhindrer selvsagt ikke at en utenrikspolitikk til fordel for egne
støtt~ nazismen for ikk2 å komme i
s~siahstisk stat kan avveie situasjoner snevre nasjonal e interesser .
konflikt med Sovjets inngåelse av
pa s".iktende _grunnlag, og således fore-"Kritikerne" an Kinas utenrikspolitikk ikkeangrepspakten med Hitler . On'lt~ f~ilvurde~mger, som eth_vert _ko?1 mu viser seg å ende opp som potensielle vendt er det de~ samme som å si at
mstisk parti har rett og plikt yil a la forsvarere av sosialimperialisme. Den-norske kommumster den gangen
v ære å gjøre til sine . Kinas politikk i slags forsvar vil nok KKP takke nei
!?_urd~ ha tatt avstand fra Sovjet på
Angolaspørsmålet må ses som uttrykk til .
grunn av ikkeangrepspakten.
~or en priorotering av behovet for å
Jo S' bemerknin er O "
kt
D~tte Schylla og Charybdis er imidisolere den sovjetiske imperialismen
teorien" og "teorie g O
;uper;ia ~,lertid falskt. Det kommunister i
fremfor Angolas nasjonale frigjørings- er tynne og fort ·enr ?1kk el verk ener Norge burde ha gjort i 19 39, var å
kam (. · k 11
d t "kk
J er i e ange omm- t tt d
f
t k d
·
P Jeg _a_ e~ e i _e me? ~eentaren ut over det underte nete tidli- u ny e en ors er_ e e ~pl~ttelsen o
sternthet fngJørmg fra impenahsmen gere har skrevet mot NPH g D b
mellom den tyske impenahsrnen pa
i det helP tatt) .I dette tilfellet baseg vesentlig på to de a ·. :
asererden ene siden og den engelske , franske
se rer del! diskrepans som faktisk er er Det første e
t d~ t?okgi~ e poeng- og amerikanske på den andre til å
oppst°a tt , seg e tt er var
o mell!ng
.
o
·
r
a
is
m
SJonen
. t ensivere
.
.
pa en mellom "den 3
m
agi·tasJonen
og forberedele d 11
feilvurdering fra Kinas side, nemlig
antiimperialis~e vikrkeene og t .
sene til å omdanne den kommende
på den o f t .
t
.
f
r nevn i en
krigen n
1 .
b
.
PP~ n~ng a . s~1e~ or MPLA spesiell Kina-tale i FN ('.) Det andre
i revo usionær orgerkrig .
vil bety sosia_hmpenahst~sk overer mindre plumpt, men tilsvarende
Det kommunister i Norge bør gjøre
herre~ømme I Angola. ':'i (KA o?KUL) grovere: ''Nå vil HB kanskje protest- i?ag , er i lys av de nye krigsperspekdelte ikke. denne oppfatll!ngen. Vi .
ere og hevde at han ikke ser umulige tive~e ?Øyaktig det sarnrre, inkludert
me?te de~imot a! ~P_LA sto
vir- allierte i kampen mot imperialismen
stadig intensivering av propagandaen
k_ehg n_as!onal !ri?"Jørmg (ogsa i forholdi disse s tatene (Iran Brasil O 1 )
mot det borgerlige militæ rapparatet.
til so~tiah~penahsrnen), mens FNLA men utelukkende krefte Kina k~ · s'p·ll
Vi er da slett ikke i konflikt med
1
og 0 m a representerer fortsatt
t
'k
..
e K"
domonam, fo r vestlige, imperialistiske på for å splitte imperialismen. " Jeg
o;nas ou oenri spol~tikk ' . m~n forbereder
interesse.
}:,rfor har vi _ til
b_er leserne særlig legge merke til det
s_ pa a utnytte . imperialismens økende
forskjell fra Kina - støttet MPLA
t hlle ordet "kanskje", og så jamføre
spht!else so~ Km_a_ paskyndoer ved hjelp
FNLA ogUnita. Dette i motsetning° t~o artikkel i Gnis ten nr. 2 , som for en ~: sm ~tetnr~kkspohtikkl , ~il a fremme
n proe ans e revo us_1onen ., H. B .
0
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-- --- Innledning
Debatten har vist at uenighe ten angående konklusjonen hittil
bunner i en uenighe t om hva samer
de nødvendige kriteri e r for å kunne
kalle et samfunn kapitalis t isk . De
som er av den fomening at Sovjet
er kapitalistisk (og har vært de t
si de n l930-tallet ), presente r te
sitt s yn i Gni s t en nr.3/, l975 og nr.
l/l9 76 med s tøtte i nr. 3 l976 .I
nr. 3/ l9 75 he vdes det at markeds mekani smene ikke preger Sovjetøkonomien, qfJ_ at-;:fiiite er uvesentlig
i f or ho l d til de t f aktum at arbeidePne er atskilt fra produks j onsbe t inge lsene ,qfl_ at dette er et t ils t rekke l ig kr ite rium på at Sovjet

uksjonsanar ki s om konkUPrans en
uvegerlig i nnebærer. Hva s kyldes
kr isene i Sovjet hvi s de ikke bunner i enke ltkapita l enes ørkesløse
vandring me llom bransjene på jakt
etter maks ima l profi t t?
4) Hvorfor behøver de t
sovjetiske borgerskapet en stat
hvis det s j øl e r t orent i en plan
og ikke s p litte t 1- kon urrer ende
enkeltkapitale r ?
For at disse kapita l ismekr ite ri ene
·ikke skal bli oppf attet som enkelte
KUL- medlemmer s pri vat e oppf i nnelser,
skal vi br inge et Marx-si t at:
11
I de res virkelige bevege l se møt e r
kapi talene hver andre i s lik e konkrete f ormer hvor kapita l ens s ki kk -

dvs . gå med et overskudd. En slik
plan kan ikke VæI'e noe annet enn
et sandpåstrøingsorgan for den enkelte bedPigts profittmaksimeri ng.
En slik plan er totaZt underordnet
de markedsøkonomiske lovmessighetene, og ikke verd mer enn VestEuropeiske regjeringers langti dsprogrammer.
.
Denne ~OVJet -P_lanens ba:7-kerott ,?!
da ~gsa (ubev1-sst) erkJent av
SovJet-ø&onomene selv. For å sitePe
den tf,dligere nevnte ~amin nok en .
ff.ang : ··._det er pr~kt1-sk talt Ull}u 7:1-g
a utarbe1-de. en femars-plan . samt1,d1-g
som en rev1-derer .engros
. - pn s ene · " •
N1-aolaus
l(MNde 8s. l36) . Mart1-n
• h
•
,, h= sae . rett nar an _a1-er at • ·· for
Kom1-n og andre e r 1-kke proble_met
hvordan en skal fastset_t e pr~sene ,
men hvordan ~n skal s pa dem. (MN
s. l~6)._ Men 1-kke _enf,ang de tte e r
mul1-g 1- følg e Kormn: Prob lemene med
å forutse prisene haP enn~ ikke blitt
bl1-tt løst, verken te oret 1-sk eller
Med fare for å bli kalt sitatdyrkpraktisk . " (MN s. l4l). Det som fak.
. .
.
.
forlengst er blitt kap1- t al1-st 1-sk .
e lse 1- den urmdde lbare produksjons ero vil vi ikke gi opp dokumenttisk skjer i den sovjetiske ''planI Gnisten nr. l / l 9?6 for~v are s dette
pros~ssen og dens skikke l se i sirkasj~nen av vår hovedtese riktig enda økonomien" e r at planinstansen sendstandpunktet der ~pørsma~et om
ul as~ onsprosessen bare framtrer som
enna. F.eks . uttalte Pavel Buniah
er ut spørreskjemaer t1-l de formarkedets r olle gJøres t 1- l et sekspes1-el le momenter. Kap 1-ta l ens
(medlem av Det Sovjetiske Viten skjellige bedPiftene i de ulike
undært • problem . T. W. sier da følg e f om er s lik vi s kal ut f orme dem i
sk~psakademiet) i l9?2 at "alle be- bransjer for å f&_ rede på det fak t lig at:"Statsmak tens styrke tyder
~ nne bok næmer seg al t så skrittdnfter uten unntak vil dra nytte av iske prisniv&et for de ulike l?rodbare på at vi her har å gjøre med
V:, s de n f om i hvilken de framtr er
av ~ik mulighet til å kjøpe produk ter. De kjenner det m. a. o . 1-kke .'
en spesifikt høyt organisert kappa _samfunn ets _overfla~e i de for- .
uksJonsmidler. ': (,IJv s. l28) . Eller
P& disse opplysningene bygges så
italisme. 11 Det ene kriteriet, at
skJe ll'l- ge kapt t al ers 1-nnbyrdes aksJon som V. BudagaP1-n fomulerer det :
planen. Underlig er det ikke at
arbeidepne er skilt fra produksjons- aksj~n i konkurransen, og i den
· · ."det n~v=ende maPkedssystemet
Sovjet-økonomer so~ L. Maizenberg
betingelsene og at arbeids krafta.
vanl1-ge be ~issthet ~os de aktive
"!ed matenell -: tekn~sk forsyning·
kan ,hevde ~t "vår erf=·ing_ tyder på
følgelig e l" en vare, er ifø lge d1- sse de l t~kere 1- produksJ onen. 11
1- USSR_bruker 1- stad1-g større utat det eks1-sterer en farl'l-g tendens
disse et tilstrekke lig krit erium på (Kap1- ta~en, bd J, kap . l Pax utg.
~tr~kmng ~are - penge-mekansimen
henimot vilkårlige priser . " (MN s.
at sovjet er kapitalistisk . At dette Ve l"ker 1- utv. 6 s.26l). (vår utheving) 1- s1-rkulasJonen av produksjonsmidlJO).
dette ene kriteriet f"or disse er
Unde r te gnede er av den mening at
Zer. "(M_ s . l28) .
Den sovjetiske staten prøver fo r t tilstrekkelig, blir bekreftet i
KEA har helt rett når han hevder at En samfu.nnsformasjons økonomi der
satt å utarbeide planer for økonomGnisten nr. J/l9?6 av J. L. I
TW ' s kapitalbe grep er både magert
arbeidskrafta qfJ_ produksjonsmidlene ien i de kommende år . Denne planens
et svar til KEA (Gnisten nr. 2 l9?6) og fattig . Me n fremdeles gjenstår
er varer på et maPked kan umulig
oppgave er imidlertid ikke å regulhevder J.L . at spørsmålet om hvor~t å bryn e de marxi st iske begreps- VæI'e en p~anøkonomi . Likevel framere økonomien utifra arbeiderklassvidt der i Sovjet-økonomien kan på- kjennetegnene på den sovjetiske
hever ~OVJet-økonomene selv plan-:
ens behov, men å tilpasse økonomien
vises konkurrerende enkeltkapital virke ligheten og se hvor de fører
~ns pnmæpe _og overordneaefun_ksJon og haY'171onisere den i forhols til de
er ei overflatisk problemstilling
oss, dvs. hvilken konklusjon en
1- _forhold t1-l markedet. Men l'l-ke
enkeltkapitalenes felles målsett-:
knyttet til sirkulasjonssfæren .
etter en analyse av Sovjet må trekke ~1-t~ ~om 0 PP_hevelse av d~n foY'171elle inger etter beste evne. Den sovjetMens J. L. synes å væro enig i KEA 's på denne teoretiske bakgrunn,
J~nd1-~ke e1-endomsrett t'l-l produkiske planen kan derfor ikke v=e noe
postulat om slike enke ltkapi talers
"Hie Rhodo s, hi e salta."
SJonsm1-dlene OP_phev~r den formelle
noe annet enn et samlet uttrykk for
ikke-eksistens i Sovjet , hevder TW
konkurranse , l'l-ke l1-te kan en for;de enkelte bedriftsdirektørenes
at disse forefinnes, uten at det synesqealanalysen
mell lan erstatte mar kedsøkonom1-behov for å ~ppfyl~ si_ne snevre ,
synes å være vesentlig for hans pre Pretensjonen er her ikke å i noen
e~s
~n
lover n ,r ogs pr o ,uk-;
økonom1-ske malsett1-nger. Den planen
For konklusjonen angående analyse av SovJ·e t-øko
. g_ .
ct!;onsrmd¾ene er bZ1-tt vare~, V~ v1-l
er da heller ikke noen reell plan ,
Premisser
J'
nom1-en 1- s1-n
rfor t1-l slutt prøve & s1- l1-tt om
,
•
.
SoVJets karakter . Men TW begrunner
helhet men å vise at det utifra de
l
l1 f k .
. d
men et stykke borgerl'l-g spadoms "kk
•
å
d
t
"h
lt
'
p
anens
ree
ve
un
SJOn
1agens
ak
,
p1
k
, re heller 1- e s1-n p stan om a
e
forannevnte kriterier er fullt ut
S . t
m er 1- . vanen er un en l?ass1-v
siden JO- årene har økonomiens"spon- forsv=lig å bestemme Sovjet som et
OVJe ·
. .
leks av de markedsøkonormske mek.antane" krefter gått i retning av ut- kapitalistisk samfunn. Næmere beI _en planøkonom1- v'l-l ~t ~esent7;ig
1-smene og tJener kun t'l-l a t1- rette skilling av enkeltkapitaler".
stemt vil dette bli forsøtt gjort
kJenneteg~ VæI'e at pnsmvået 1- de
leg(l,e totalkapitalens akkumulasjonsBegrepsavklaring
gjennom å demonstrere at også prod- næI'meste ar fram~ver fastsett~s av
bet1-ngelser,
de sentrale plan1-nstanser. I c:.agens
.
.
.
·k .
.
K~1-tal'l-smen er den P_roduksJons -:
u sJon~mdl~ne har an~att varekarSovjet er tilfellet derimot at
Konklusjon
mate der vareproduksJonen er bl1-tt
akter 1- SovJet-økonom1- en. Det matprisutviklin en skjer b k
.
på menneskenge f k
bak ryggen
allmenn, dvs . der alle produksjons- eriale denne arti kkelen bygger på
De som i Gnistens debatt om Sovjetvare k ara k ter. er k ans kj" e 1-'kk e sa• enormt 1-. omfang,
på jiormannen., St. e t s. ap · ryggen
k ·t ·
e l ementene har antatt
samfunnetskatakter tilfeldigvis har
"d
k
·
•
•
"kk
"
a
ens
r1-s
orm
e
,
At arbe1- ~ rafta 1- SovJet er _en •
argumentasJonen er; 1- _e noe ~er enn A.Komin, som i lB? 2 uttalte: "Det
trukket den riktige konk"lusjon, ;,ar
vare, er 1-kke noen P_rob~emat1-sk pa- et resyme.av Mart1-n _N1-a~lau~ bok
er praktisk talt umuli . å ut=ikke gjort det via en vitenskapelig
11
stand. Men dette kr1-ter1-um er heller Restorat1-on of Cap1-tal1- sm 1-n the
beide en S-å
l
tgt
d
analyse av Sovjet , men via en neg1
·
kk e l"1-g f<ora v1-se sOVJets
· USSR" . (Ch1-aago
·
l9?5J . Henv1-sn1-ng· ·
an , ek ersom
en l
1-'kk e t 1-vstre
mode=e m t drsp 'kk
h kde f<
_fil_iV ekslusjonslogikk (er det ikke
• l 1-st1-s
• • ke
"l
k
.
l
l
•
,.
e
o
e
1e
an
o
ø
ge
· t s enent~v1le k ap1-ta
SovJe
ene _er sentrert t 1- . i::p1-t ene 6-:
med prisutviklin en. 11 (MN 8 • zz 6 ;
sosialistisk , er det kapitalistisk).
karakter, Eks1-stensen av et marked
2l 1- •.:ms bok. Samt1-d1-g er det v1-k.
g
.
Som det forhåpentligvis er gått fram
for såvel arbeidskraft som produktig å merke seg at hans analyser
Det d1-lemmi:: som her antydes v1-ser at fram av dene artikkelen, skulle det
sjonsmidler er et vesenstrekk ved
bygger på et stort sov"Jetisk mater i::t planen 1-kke er det bestemmend~ ,
ikke være noen grunn til å fravike
kapitalismen. Samtidig er det gitt
iale med hovedtyngde på boka "Sovjet 1-ns~rument, m~n a~ denne planen 'ldet marxistiske begrepsapparatet
at hvis disse betingelsene er til
Eaonomic Re form: Progress and ProbSovJet-økonormen 1-kke er ~oe _annet
for å påvise at Sovjet er kapitalste~så er dette samfunnets økon- l ems", og ti dss kri ft et "Problems of' enn en reflek~ av den BOVJet'l-ske
omi også behersket av konkurrerende Eaonomias"
markedsø"konom1-ens overordnede _~un'k- istisk . Vitenskapelighet og komfort
går sjelden godt sammen, og forsøk
fi
.
sjon. I den lovstatutten vi tid•
•
å
·
en k eltkap1-taler. En pastand om at
Form let med re ormene 1, l965 var
.
.
•
på snarveier i analysene vil
det kan f•nn
s
k
·t
l
·
"å
sette
ut
i
livet
et
h
lt
t
t
l'l-gere
s1-terte
fra
heter
det
ogsa
" e
ap1- a 1-sme uten
e
se
"b d ·f
l
ål
·
k
straffe seg .
--d
av lovendringer for å at rke bedrat
e r1- tap anens m retn1-ng ~n
konkurranse er å b
.
.
,
ygge opp un er
.
.
Y .
bare forandres av en overordnet 1-n- På den annen side er det ignen grunn
H1- lferd1-ngs tese om den organiserte 1-ftenes økonom1-ske uavheng1-ghet og
t
.
. 1l t. 1F 11 " D tt
kapitalisme , der planen har
initiativ, og understreke viktigsans 1- .spes1-ev e 1-vJe~ver · e e grunn til å stirre seg blind på de
erstattet markedet , og der anarkiet heten av de enkelte bedriftene
tyder pa at d~t er bedP1-~enes egne framtredelsesformer som den sovjet iske økonomien antar. At staten er
k ·
"lh
som grunnhetene i vår økonomi"
snevre økonom1-ske målsett1-nger som
~;m ~!~~e t1- Ører _fortida .. Til de
(Kosygin i sept . l 965 , sitert ~tter styrer planens retning, og ikke om- den formelle (juridiske) eier av
M. N. s. l OO}, Med en slik målsettvend~ . I Sovjet kalles de~te "plan- produksjonsmidlene betyr ikke nød~
av en k ~t~~ fakt1-ske mul'l-gheten
vendigvis ikke at de enkelte bedPi.fter
we•s
ClP_ f< l smdee uten kon_kurranse,
ing er r -t klart at følgen blir å
Zegg1-ng nedenfra". I reahteten
• " er v1- Ø gen
spørsmal·
· b
d
l
ikke .kan være reelt fungerende enkl) H
k ll
·
presse ut av arbeidepne mest mulig
1-nne =er ette at p anen starter
eltkapitaler, Dette paradoks er
~akl~ u e være gru~narbeid på kort es t mulig tid For ei
med at de høyere instanser mottar
lagt
t
av produkt1-v. lønn. Selvfinansiering
J'
· F ormasJon
•
An
·
e fior · u tv1- l 1-nga
tvert imot et normalt trekk ved
krafte
"k
.
lavest muhg
1-nJ
J.
a de enk e 1vte be dnftdet ik~e 1- e / 1- t s~ru~n hv1-s
blir nå stikkordet. "Finansielle
er om deros muligheter, målsetting- høyt utviklete kapitalistiske land.
(F.eks . er den norske stat den forkapitalee wv= 1 .ek forskj~ kl1-ge enkelt- bevilgninger fra staten til bedPift- er, eta. (Utifra den allerede gitte
e sammen.
l tt 1-ng
" a t b ec.u•'l~--ft enes kl
melle eier av Statoil, samtidig
• .·S Uv'l~-- e organ1-s
de
ene for kap1-talinvesteringew
ma• be- mase
a være
Set n,ng
som = ·e·tJ
nne fram?·
· J. Den sentrale
som Statoil er en selvstendig og
grenses og bruken av kreditt• må ut- se l Vt·1-nansi.erte
2
om d
l ) Hvordan ½an en s~akke
vides.,, (Izveetia 28 sept l965
"planleggende "instansene oppgave er produktiv enkeltkapital hvis foranne sen av en gJ ennomsn1-tts. '
·.
·
,
• •
.
.
profittrate hvi s det "kk
M.N. s l02). Ut1-fra s1-sse kriterier sa a koord1-nere disse in ormasjonene mål er å akkumulere kapital) , Alt
.
1e
1
1-nnes
det
"kk
d
l"
i alt er det liten gmnn til åla
forskj e ll i ge enke ltk italer med
er . 1- e un er; 1-g at. hver enkelt s 1- ~t Ø onormen 1- Sovjet s a
seg lamme av de empiriske overflate ulike profi, ttwat
•ap
d
bednft
får
maks1-mal
raderett
over
unksJonere
mest
muZi
k
• er a regne ette
b
l
formene. Flukten fra disse er ingen
gjennomsnitt på?
enytte een _av s~vel arbe1-dskrafta
etter
nevnte r1-te,-,.,,., uvts.
som produksJonsmi.dlene. Jo mer eff- 7.onno f"nwl,,-,1,:/~-~ ,.1, ---~L 1c
løsning, enten det nå skjer inn i
luftige kapitalbegreper eller tvil. ". J~ Ifølg~ Marx_bunner de
ektivt disse benyttes, desto lettkap1-tai1-st1-ske knsene 1- det prodero blir sjølfinansieringen.
somme plankategorier, B.L.

ER SOVJETSAMFUNNET
KAPITALISTISK?
BEGREPSAVKLARING OG
REAL ANALYSE

Refomene startet for fullt i sept.
l965 . Men allerede i juni l965 erkjente stats - og partibyråkratiet
at "markedsproblemer eksisterer ikke
ikke bare for konsumvarer, men også
for pPoduksjonsmidler". (MN s. ll9)'.
De tte illegale markedet ble f.o . m.
høsten l965 legalt i.o . m. refoY'171ene .
I noe som kalles "Statutter for den
sosialistiske Statens Produksjons bedPifter" som ble vedtatt i okt .
l965 heter det at "be løp som er
tilegnet gjennom salg av materielle
verdier representert ved gaste aktiva, vil forbli til bedriftens
·
· · og br uk es t 1-"l k ap1-•t a l d1-spos1-sJon
·
·
1-nve
s t ennger
1-· hen ho ld t 1-"l den
akt ue ll e p l anen . ,, ("'N
,.,, s. l 20) . I
l9?2 uttalte da pgså lederen for
den sovjetiske statens "Departement for Nye Planleggingsmetoder"
at "bedriftene vil få større makt
til å bmke . . . penger fra salg av
overflødig utstyr og annet materielt utstyr". (MN s. l24)
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AVKL ARING 06

KONS OLIDERING

3. og 4. Juli arrangerte KUL kongress. e,1tert mot at dannelsen av et kommder en landsomfattende omorganisering unistisk parti i Norge , skulle reprefant sted. Foruten at det ble fastlagt
sentere noen sentral oppgave i dag.
linjer på spq>rsmålet om Sovjets karak- På dette grunnlaget ble det reist forter samt holdningen til Kinas utenriksslag om å stryke KUL's formålsparpolitikk, ble det etablert en sentral
agraf fra statuttene: ("Hovedsiktepunledelse og en landsomfattende demokra- ktet ..... er å verve kadre til Kommutisk sentralisme. !"den forbindelse skulle nis tisk Arbeiderforbund og å delta i
det komme til en mindre avskalling idet arbeidet for å danne arbeidt:rklassens
en g ruppe på 7 personer [ra lagene i
kommunistiske parti i Norge.•~
Oslo og Troms ø me ldte seg ut pii organi~
De som brqit ut av KUL, qmsket
sas jonss pp rsmålet , der det fra før tilen annen målsetting enn konsolidering
synelatende ikke hadde eksistert noen
av en kommunistisk kjerne i arbeidvidtgående uenighet . I debattene om
erklassen. I tråd med analysen av
Sovjet og Kina ønsket disse ikke å delta SV og AKP som politisk tvetydige ,
eller argumentere for sine resolusjons- gikk en inn for "debatt med '{>Vrife
forslag, og forlot kongressen før disse
kommunistiske gmpper" C '. )for
spørsmålene ble tatt opp.
drive disse gruppene over mot venUtmeldelsen kom i det store og hele
stre. Også tidligere i KUL ' s histtil å representere et generelt brudd
orie har det væ rt argumentert på
med leninismen og kom til å framstå
samme måte, om enn mindre eksplsom et noksa enhetlig spontanistisk,
isitt. Da dreide det seg om å lansere
økonomistisk standpunkt , ikke ulikt det den proletære enhetsfronten som gensom karakteriserer SV's venstre nøy .
erell taktisk linje :~am mot revolusjonen . Dette ble da avvist, fordi en
gjennom en slik nedbetoninJ av mot3etningene innen arbeiderklassen med
Om nødvendigheten av et kommunist- nødvendighet ville bli ute a, stand
isk senter i arbeiderklassen.
til å arbeide fram kommu1ismens
stan:lpunkt.. Istedenfor muligheten til
å drive gmp;::,er av arbeide re over p:i
I argumentas 10,1en ble dP.t for d-ct
ko:n ,1uaistenes stan:lpunkt, ville e n
første trukket i tvil at politiske
selv drives over på opportunistenes .
organisasjmv~r mer: sr:,sia'. ba,iis
De klareste ekiiemplene på en slik 11t i arb01 forklaase;:i e ller ·•sosialistvikling så en hos de delene av KAG som .
isk målsetting" , kunne uttrykke
meldte seg inn i SV. Ikke desto mindre \
andre klassers int e resser , m . a.o
var en uenig i at shke orga111sa.31oner var det nettopp gruppen KAG 's historkunne ha noen entydig _ldassekaråkter. iske fadese denne utbrytergruppa ville
sv·s og AKPs verbale va:,lmg mellom ha hele KUL til å gjenta gjennom å
fremme en organisasjonsstruktur av
il. la henholdsvis småborgerskap 'og
samme typ e..
'
arbeiderklassen
stående sentralt i sin ;:iolitiske propaganda, ble sett som en reell tvetydighet ved politikken deres, og ikke
Om kommunistisk organisering på
som KUL alltid har h e,·,l::'., som en
universitetene.
konsistent og sammenhengende måte
å føre politikk på. Dermed er det
Dermed foretok de ogs å et brudd
<a:gså foretatt et klart brudd med
med alt det som har stått sentralt i
Lenins analyser av politiske grupper
KUL's propaganda rundt vilkårene for
innen arbeiderklassen.
kommunistisk politikk og marxistisk
De som meldte seg ut av KUL,
teoriutvikling på universitetene. Da
tolker SV' s og AKP' s periodevise
KUL ble dannet , forelå erfaringer
arbeidervennlighet på akkurat samgjennom flere år for at "marxistisk
me m åte som denne framtrer for
virksomhet" på universitetene ikke på
disse organisasjoners egne medlemnoen måte umiddelbart repres~nterte
mer . De ser følgelig heller ikke at
noe revolusjonært. Borgerskapets
disse orga--iisasjoner i kraft av den
eget behov for en mer heihetsrettet
politikk de fører, er sentraler for
samfunnsteori skaper spontant et
tilsløring av arbeid.;rklassens genuigrunnlag for at "marxistisk "kritikk
ne klasseinteresser. Følgelig trenger
av fore ldete teorier vinner fram. Det
heller ikke arbeiderklassen noe sentvar på dette grunnlaget KUL forsto
rum for systematisk spredning av
også sitt teoretiske arbeid i lys av
propaganda uten annet klasseinnhold
enn arbeiderklassens eget, Derfor ble at det måtte dannes et kommunistisk
det også konskvent å still~ spørsmåls- parti og derfor har prioritert arbeitegn ved Lenins partiteori. I debatten det med den konkr_e te klasseanalys en
på kongressen ble det følgf;llig argum- av dagens Norge så høyt. Jfr . i denne

bedrift fører fram. Det er denne felles s ituasjon som lønnsarbeidere
overfor kapitalen som konstituerer
pro letariatets klasse-interesse som
Om klassebevisstheten og arbeidernoe objektivt Klassebevisstheten
klassens obiektive stilling.
eksisterer derimot ujevnt utviklet
fra bransje til bransje og på den enke !te bedrift . Men det er nettopp
Lenins argumentasjon for nødvenderfor , dvs . for påtross av en slik
digheten av en kommunistisk sentral
ujevnhet å kunne føre klassekamp på
i arbe idf;lrklassen , har ikke bare sitt
en enhetlig og velskolert måte, at
grunnlag i en forståelse for at andre
arbeiderklassen har behov for at de
klasser kontinuerlig forsøker å gjø r e
mest bevisste arbeidere er skilt ut
sine interesser gjeldende i arbeider~
som en koordinert fraksjon , som
klassen og mobilisere arbeiderk lass målrettet kan arbeider for å utvikle
en. Sentralt i argumentasjonen hans
arbeiderklassens eget standpunkt i
står også det at arbeiderklassen, som
arbeiderklassen. Og det er det å
hat· enhetlige, objektive interesser,
arbeide den enhetligheten som
framstår splittet og desorganisert.
objektivt er til stede, fram til subPå utviklete nivåe r i kapitalismens
jektiv erkjennelse - det arbeidet som
utvikling er det ikke den enkelte bedritross er splittetheten i arbeiderklasftseiers utbytting av "hans" arbeidere ·
sen - som danner selve kjernen i
som bestemmer profitten , men kapikommunistisk politikk overhodet.
talistene som helhet er sveiset sammen
til en klasse overfor arbeiderklassen
fo~T.S . s. l
med felles interesse av at den a llmenne
profittraten blir høyest mulig . På
tilsvarende m å te har alle arbeidere
økonomisk interesse aot en økonomisk offensiv fra arbeiderne på en
sammenheng KUL's politiske manifest
for en mer utførlig argumentasjon.
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niar:gl ende evno til /i for-late
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UTENRIKSPOLITISKE
RESOLUSJONER
skjel l fra alle former f o r borgerlig s tat smakt .

REDAKSJONELL KOMMENTAR TIL UTENRIKSPOLITISKE
KESOLUSJONER VEDTATT PÅ KONGRESSEN

Forho ldet til den i n e rna sjona l e
kommunistis k e bevegelse fikk en
bred plass på kongressen . Oebatten
resulterte i to r esala sj one r, e n
om Sovjet unionens karakt e r og en
om Kinas utenri kspo litik k.
Debatt en om disse spørsmålene
er blitt ført i laget gjennom
lengre tid . Den s tartet i vårsemesteret 1975. Debat ten munnet ut
i et ved tak samme semes t e r om
Sovjetunionen s karakter. Dette
vedtaket ble ~jo rt foreløpig.
Grunnen til det var at lage t mente sovjetspØrsmålet ikke var behand let grundig nok . Det var mangle r når det gjaldt empiri og de n
teoretiske og metodisk e avklaring
var ikk e fullført. Men samtidig
var det behov for e n viss retning på debatten og d et var d et
vedtaket sk ull e gi.
Med utgangspunkt i den debatten som nadde gått ti t da kom
det i Gnisten nr.3 en Sovj etartikkel . Den åpnet samtidig
f o r en de batt ekster nt og internt. Dei:ne gikk fritt resten av
året 197 5. Etterbvert markerte
det seg tydelige f løye r i spØrsmål et , og fra vårsemesteret 1976

ble det gjort klart at nå bl e
debatten ført videre med bindende vedtak på kongressen f or
øye. På kongressen ble de t følgelig fattet et forpliktende vedtak i spØrsmålet.
Det må sies at denn e debat ten
fikk et noe uheldig forløp. Det
hadde sin bakgrunn i at det ikk e
ble kl art nok ble presis e rt hvordan et vedtak med karakteren
foreløpig sto i forhold til de n
demokratiske sentralisme n i
laget. Utfra d et ble d e t sådd
tvil om d et sådd tvil om d et var
e t vedtak som var bindende, noe
det se t vfØlgelig var.
Vider e ble ikke vedtaket fulgt
opp av organiserte stud ier.
Diskusjonen ble overlatt enkeltpersoners initiativ. Dette må
igjen sees utfra at det på det
tidspunkt ikke var etablert noen
sentral organisering av laget i
landsmålestokk.
Me d den organisatoriske samling son.
s kjedde på kongressen s kulle s like
feil kunn e unngås i framtida og med
politis ke k on so lid er ing i form av
vedtake ne er p r emissene lagt f o r en
1
vide r e debatt.

j

RESOLUSJON OM SOVJETUNIONENS KARAKTER 00 OM PRINSIPPENE
FOR PROLETARIATETS DIKTATUR:
Sk J ult bak e t stat s bæren de "kom··
skal kun ne, nå s , e r nettopp politisk
munistisk" pa rt i og i.kle dd en offi makt i e n h e, l historisk ov e r gangssiell "marxi s tisk " fraseologi inn pe r iode med pro letariatets d ik tat ur.
g år dagen s soviet i s k e s am funn
De tt e diktatur er nødvend ig så len ge
, den imperi al i s tiske ka p ita ls VE: dde tre hovedklassene under kapital/ , ensomspenn e nde her r edømme ove r ;u:,')-i s men : bor ,e r s kap, småborge_r skap og
ei de rkla sse n. Innad har bo r ge r s k a prol e tariat, en nå e ks .; s t e r er og
pets makt n å res ulte rt i kapi t algjør s in innfl y t else ~! eldende.
ist i s k var e pr oduksjon oc; - s ir ku Sosiali smen som ove r gan Jspe r iod e er
la sjon på a lle ,) lan - utad e r d et
fø l_?_elig-~s be t ydende n, ,• d fortsatt
samme borgerskaps ek spansJoni.st i s ke
0g til d,_; s s kj e r pe t kla ssekamp .
og ann eksJonist iske pol it .ikk
sosiali sm,·n betegner s åledes en
fundert i en økonomi på monop li stisk po litisk overga ngsperi od~ til e n n y
nivå som er integ r ert i den imper, s amfunnstype, til kommunismen , d et
a li st i ske kjeden .
klasseløse samfunn, der arbeider klArbeiderklas s ens t idligere viktigassen har opphevet seg selv og
s te e robr ede bas ti on e r dermed gålt
andre klasser og enhv e r form for
tapt.
statsmakt . Fø rst kommunismen er
Sovje t samfunnet eksisterte ette r
identisk med en ny p roduksj ons Oktobe rrevol usjonen i 1917 under e n ~ Termen "overga ng ss amfunn"
genuin t proletarisk statsmakt. l edet slik de nne benyttes av 4.Interav bolsjevikpa rt iet og for en stor
nasjonale og i. SV-kretser: til å
del med ba s is i proletariatet.et s
angi en sær egen nroduks jonsmåte
særegne statsform , r å dene , beveget
" mellom" kapital isme og kommunisamfunnet seg bevi s st og målrettet
sme er derfor teo r etisk uholdbar.
mot kommun ismen. Også i perioden
Sosialismen e r altså en l' perimed nødvendig , utst r akt innføring av ode med kamp mellom døende kapitalkapi tali stiske r e lasjone r i produkisme og gryende kommunisme" (Lenin).
sjonen og byråkrati i aen statlige
Det kommuni s t.iske e l e me nt er til /!,
forvaltninge n (NE P ) va r den sovjetbegy nn e med til stede primært gjen iske arbeiderklassen i bes ittelse av om proletariatets organiserte f ormer
de nødv endige politiske makto rganer f or politis k .+,err e dømme ., forut sat t
og således i stand til å beherske
at disse o rgane ne faktis~ fungerer
den midlertidige ster•e bergelige
og garanterer e t politikkens priinnf lytelsen.
mat overfor alle fortsatt eksis~
e nde, spontant og blindt virPrinsipper for pro letariatets
kende "øko nomiske lover". Uten et
diktatur.
slikt primat er kapitalistisk reDen absolutte betingelse for at
staurasjon uungåelig. Pol i t ikken s
kommuni s men, arbeiderk lassens målprimat er vesenskjennetegn ved
setni ng og objekt ive interesse,
prole tariatets diktatur, til f o r-

Den politiske makt e r videre bare
nødvendig for arbeirklassens revo lus jonere nde omdanning av alle
sam funnsmessige r e lasjoner . Gjenerob ring en av den er også omvendt
tilstrekkelig for borgerskapet til
å sik r e seg grunnvilkåret f or kap italistiske produskjonsforhold:
produsenten es ekspropriasjon fra
p roduk s jonsbeting e l sene son den
nødvendige betingelse for kJØP og
salg av varen arbeidskraft innen
e n Økonomi med profitt som formal
og akkumulasjon som drivkra ft.
I
lang tid e tter arbeiderklass ens
makterobring vil dermed e n politi s k eksp r opriasjon vær e eneste
nø a venuige betingelse f or bo r ger li J 1jenerobring av makte n.
Ekspropriasjon av den sovjetiske
arbe iderklasse.
De allmenne problemer i forbind111ed utøvel s en av proletariatets
dikta tur ble reist i til spisset
og akutt form i den unge Sovjets taten. I tillegg til " si ne egne"
måtte den sovjetiske arbeiderklasse også kjempe igjennom en
rekke "krav" som tradisj onelt er
borgerskapets, noe son bunnet i
Oktober re volusjonens "dobbeltkarater" som bergelig-demokratisk og
sos ialistisk på en og samme tid.
Viktigst i denne sammenhen g var
een nødvendige utvikli ngen av
moderne tun 'Jindustri og ekspropri e ringen av bøndene fra småeiendom-

men.

iJt.b")"'g':, inge n a v proå uksJon s -

middelse ktoren s~jedde ved hjelp
~v metoder for pr,mitiv kapital akk umu la"jon og ut •.'innelse av abso lutt merverdi, idr t både prioriteri ngen av, tempoet i og formene
f o r indu strialiseringen b le dirige rt a v presset fra den imperial~
ist iske omverden og under utebl_ivj-

else av revolus j o n i andre, indus- ~
trialiserte land. Slik sett var
Sovjetsamfunnets utvikling tidlig i
Økonomisk henseende langt på veg
dirigert av det imperiali_s tiske
verdenssystem.
Erfaringene bl.a . fra Ki na vise rimidlertid at "sosiali s me i ett land"
selv under ytterst vanskelige forhold ikke er noen umuligh e t. I
Sovjet skulle det imidlertid vise
seg å bli sjebnesvange rt at man fra
s lutt en av 20-åra lot den Økonom,~
is ke ve k s t t a priori t e t o veL og skJe
på bekostning av proletari a tet s
,
politisk e makt, i stedet .- for omve ndt
å ette rstrebe vekst som r esu lt a t av
produsente ne s r ee lle besittelse av
pro duksjonsmidlene. Det avgjørende
vendepunkt må her settes til slutten av 20-åra , da arbe iderklas s ens
"eget " parti gi kk inn i en fase me d
teoretisk og politisk degenerering
og ble f o rvandlet fra et organ f or ~
kritikk og kontroll av de n økonomiske tvang (som under NEP) ti l å gå
i bresjen for en i deolog isk opphøyning av nødvendige, me n situasj o n s bet ingede tiltak til norm og prinsipp .

L

2

Under proletariatets diktatur er et
kommunistisk partis politi ske linje
til syvende og sist avgjørende for

hvor vidt kapitalistisk restaurasjon vil finne s ted. Som resultat
av bolsjevikpartiets Økonomistiske
p olitikk alt fra 30-åra av b l e borg erskapets objekt ive interesser
i gj en herskende , og a rbeiderklassen
ble ekspr opriert : y jort eiendom~løs og tvunget tila selge s i n arbei dskraft. Fra da av var ogsa
akkumula sjonen økonomi ens "lov",
noe som seinere har vært bestemmende for hel e sam funn s f o rmasj onens
dynamikk.

AKP I NORSK
POLITIKK
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Dagens Sovjetsamfunn.
Det endegyldiqc ~,ritt bo r t fra
også o ffi sielle p;beropelse r av
proletæ1.t klass e~ ~

-;-l ~~ l •ci. !J.::c;is

f o r politikken ble •- - •t i oq med
Krut stsjovs maktove1 t_!. ',2 i 1956 ,
som førte til at parti og s tat ble
proklamert som " hele folke ts", parallelt med utarbeidelsen a v en linje for "fredelig sameksistens " mel l om klas se r i internasjonal måle stokk .
Økonomisk b l e de ka p italistiske
produksj onsforhold legalisert først
fra og med reformene i 1965 .
Uten f o rankri ng i den produktiv e
arbeiderklasse viste det s talinske ,
statl ige Ly råkr ati seg som en hemsk o t o r v idere utviklin0 av p r oduktivkr 0f t e n c , oq r e forme n e innebar

som helhe t en vesentli g styrking
av enkeltbedri ft e nes se lvstendighe t . Profitten b l e institus jonalisert som ove r ordnet kriterium f o r
" vellykket " produksjon og materie lle ince ntiver b le e ndegy ldig og
ufordek t lan sert som e nes te ree lle
s po r e til økt produk sjon. fi"""ctag
finn er vi Sovje t samfunnets øk onom isk e liv se ntrert om stat lige
truster og monopo l e r (" kombinat e r "' )
av enorm st ørr e ls esorden som etter
tradisjonelt kapitaljstisk møn s te r

svulmet byråkratisk apparat som
dels hemmer enkeltkapitalenes frie
konkurranse, dels selv fung e rer som
reell felleskapitalist og kanali serer av Økonomiske midler til og fr a
bedrifter og bransjer. I kraft av
dette må dagens Sovjetsamfunn karakteriseres som statskapitalistisk.
Sosialt er denne samfunnsformasjonen den mest framskredne innen hele
den kapitalistiske verden. Statskapitalismen representer er denimperialistiske kapitalismes absolutt
høyeste utviklingspunkt, noe som
etter en revolusjon vi l lette byggingen av sosialismen.
Samtidig fører den statlige juridiske monopol på produk sjonsmid l er
til e n faktisk stagnasjon i produk sjonen som knyttet tilen ormt repre sjo ns apparat medfører e n ekstrem
g rad av Eol_i,_t_i,_s~ r epres j on og re aksj o n.
Sovjet s interna sjonale r o l le .
I likhet med ethvert imperialistisk
ho r ge r skap tvi nges også det sovj etis ke ut ove r landegrensene. Over - akkumul .:i s Jonen i øk onom i en og det
politi s ke konk ur ran seforhold til
andre s t ormakte r nød vendiggjør en
e kspanSJ ur, is t.isk og ag g r esiv utenrikspol1Likk. I kraf t av sine øk-

drives ve d ege nfinan siering og via

o nom i skP r essur !:::ie.r og s itt militær e

et dels åpe nt og dels skjull marked. Et synlig uttrykk f or a r beidskraftens va rekarak ter er bedriftsledelsens r ett til å si opp
og den til svar ende e karbeider

potensial er bare Sovjetsamvelde t i
s tand til å gjøre USA rangen stridig som ver d e ns s t ormakt nummer en .

si s ten s av en gradvi s voksende industriell reservearme.

Sovje t samveldet skiller seg imidlertid fra den øvrige kap italistiske .ver den ved at samt lige vikti ge produksjonsm i dler er i s tatlig eie og ved e t s tørre antall r e guleringer og f o rordninger for e nkel t l<lpit alene s virke . Alt som er
ig Jen fra per i ode n med pro l e tariate ts JLkt at ur , er i dag et opp -

At den alvorlige s tagna sjo~ i den
statsmonopoli st i ske , byrå kr atiske
oryanise rte økonomi e n i dag pågår
samtidig med aksellerert vekst i
den mili tære sekt or og en kraftig
ute nrikspolitisk offensiv , gjø r at
Sovj e t må betraktes som de n mest
s anns ynli q e utlø ser av e n ny imperialistisk verdenskri g , noe som

f ordr er de n største aktpågivenhet
~rol~t~r~r og ko~~unister i
alle land .

~OR

HESO IX ti.f<)N Ol\l KINAS UTENRII<."> POLI T IKK .

Komrnun ist isk li ni ve 1·s1tets lag .
samle t Li l kongre ss 3 - 4 juli.
vedtar støtte til gene1·all in ja i
Kinas utenrikspolitikk m ed følge nd e l ~ runnelse:
FoUw , •publikken Kina har i
samsvar med Lenins imperialis m eteori konsekvent - og i n, ot setning til alle revisjonistiske
stater - framholdt a t imperialismen a ldri kan bestå som el
f rede li g ob stabilt system. m en
at motsetningene innen system e t
med nødvendighet m å ende i
krig. Denne e rkjennelsen dann er
den teoretiske hjørnPs t e inen i
den kinesiske arbeiderstatens
utenrikspolitikk . og komm er
bl.a . til uttrykk i en konsekvent
avvisning av He lsinki -avtalens
pasifistiske fraser om garnnti
til staters territoriale integritet , fredelige løs ninger på tvist.e:-nål mellom nasjoner. ikke innblanding i andre lands indre
anliggender osv . Kina har
konekt påpekt at dette bare er
en klassisk m åte fra imperialistmakters side på å lage
skalkeskjul for egne aggressive
hensikter. Denne avs løringen
av Helsinki-avtalens innho ld er
en direkte ideologisk støtte til
de revo lus jonære kreftene i
verden.
Den ujevne utviklingen innen
imperialismen kommer på det
politiske og militæ re p lan til
uttrykk i dannelsen av en hå ndfull stormakter som lede r an
i plyndringstoktene mot de
undertrykte folkene, og disse
vil også væ re hovedaktørene i
en krig mellom de imperialist iske la ndene . I løpe t av de 15-

20 siste å ra har fler e av de
gamle imperialistiske m akte ne
mistet m_v e av sin tidligere mak t
makt. og EEC-landene har enn :·
ikke utviklet noen enhetlig
mil i tæ r st_v rke. I dag stå r USA
og Sovjet i e n s a:- rstilling i og
med at de m ed sitt militæ rpotensia l kan gripe inn i enhver kont lik t av betydning på kloden .
Diss e bett:gnes derfor med r ette
som su permakte r . og ka mpe·n
om verdenshegl•m on iel .nell o m
diss e to makte ne g jør sec:; i dag
gjel den,• i qJl e ve rd enscle l,•r .
l de se ,ne, ·e /lra. og spe si e lt
elter USA's ne de dag i s,,rns t Asia. har So,·ieL vært pa u! fen si ve n og styrket sin stiili nh i
forhold til USA , og har m eci vekslende hell prøvd .å innta de pos i sjonene USA har tapt . Sovjets
politikk s ærm e rker seg imit11 c• ,tid
fq,rst. og fr e mst ved a t den for søker - ; kraft av landets sosia listiske fortid - å vinne imperia listisk innflytels e innenfor fri gjø ringsbevegelser a v ulike slag .
Det er derfor kor, ·ekt , slik KKP
gjør, å betegne Sovjet som en
· stigende og som e n sosialimperialistisk m a kt og å s e la ndets
uter1rikspolitikk som fra mtvunget
av dets stagnere ri:" 2 , statskapita listiske og militarisert e økonomi .
De siste å rs omfattende d";:ilomatiske offes iv fra Kinas side
har til formål å svekke det imperialistiske systemet ved å spill e
de fo rskjellige imperia listis ke
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Om f,-al,s jo ne ,- i clcn kon,munistiske

beveg else
DL' s""' 11,c·lrltt· sPg 111 av !~ U L
11,,t11:.:lc•1 lle g1 ·epe1· urn det ubje kli vt
en liv•lig·, , a ,·heiclerklasse ns sit.ua ~jo,, l>e,·t"., ,- ro,-stå.- de he ll e r ikk e
at e11 pol il is l, en he t e r noe som m:i
kjempes rrarn·. N:l' 1·t lorliunclet m erl
1

a t· gun1t:•nt:1 s junc i1 11101 sent ru 111 s-

dunn e lse ,·e isLe de t seg derfor e n
arg11m enlas 1on som vill e inn f\> r e
illi11sipµet om f ral, s jonsfrihet innen fo r KUL. I debatte n v iste elet seg
at en på dette ho ld ikk e forsto
rorsk je ll en pa ft'a ks jon og fl \~Y ogi"()\g·c li g manglet e Jementa•r e polit iske lieg repcr·. Mens fl øydanne ls e
l.' r et natudig fe no m e n inn e nfor en
demnk ,·atisk-sent ra list isk orga nis asjon. og s•r· en runksion av at proleta1·i;1 Lets standpunkt 11et!opp ikk e fra mtrer
urnid tl e lhal"l . men må kjempes fram
_s.;jen110111 teore ti s k kamp ogs(i blant
ele mest lraskredn e bla nt a rbe ide rne .
,·ep,·esenlerer innfø ringen av fraksjon e r- ,,1 fo,·so l, pa H av skjerme debat ten
i 0 1·gc1n isas jone n som helhet ved at det
upp1·ettes eg1.e o .-gan isatoriske ka na l er 1,,,. be stemte P" l itiske tendenser.
Jierrned oppretter en i realiteten en
qten clisq,lin og e n e-~en taktikk i forhold til resten av org.. nisasj onen . Slik
oppna,· en :1 sementere det ikke-e nhetli ge i stedet for :°1 vpphe"e dette .

Om proletariatets diktatur i Sovjet
og Kina.
llos Lc·nin er spontanisme og ll)konom isme tJ termer for det samme,
Rem lig for en politisk tendens som vil
forsvare og konsolide re den spontane
m a ngfoldigheten i arbeiderbevegelsen .
Kjernen i e nhv er økonomistisk teori er
at el et oko nomiske ("sosialt '') enhetlige
i arbeiderklassens situasjon er overordnet politiske motsetninger , m.a.o.
at arbeide r klassen ikke kan mobilisere
til stll)tte for andre klasseinteresse r
enn sine egne.
Dermed er trå den knyttet til debatten
om Sovjets ka1·akter, som også i dypeste forstand handler om hva slags
politikk som er mulig å s ette igjenr.om
overfor arbeiderklas sen . Om kapita lism e n n,3;-n lig maktet å restituere
seg i Sovjet på den m åten KUL hevder . så & jedde det under bistand
fra a rbeide rklassen. Arbeidet·klassen kan med andre ord mobilisere
til støtte opp under den kapitalis tisk e
Ha 1· en godtatt det , vil en
s ta te n.
også analysere politiske framstøt
ove rfor den norske arbeiderklasse
med våkent blikk_-Ikke minst kineserne har sterkt
poengtert a tagenterfor en politikk
n~ed vekt på økono.niens primat søker
seg fotfeste innen s elv de t kommun-
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istiske partiet. Om dike elem enter
får dominere, vil politikkens primat,
d . v . s; proletariatets diktatur degenerere og kapitalismen restituere seg.
I tråd med dette hevder '.(UL a t
det er en nær og indre forbindel se
mellom [ enins læ re og det kommunistiske partiet og de innsiktet·
som allerede Marx formulerte om at
kapitalismen bare kan avskaffes gjennom e n politisk-overgangsperiode:
proletariatets dikta tur . KUL hevder
videre at proletariatets diktatur forfalt i Sovjet på 30-tallet og at den
konomiske palitikken ,som •' ie.l:E] <'d_
h e u gt. ·onso 1 er e
argerlige klasseinteressen. For 1011, som
selv er økononuster ~an det imidlertid ikke tillegges noen forklaringsverdi å konstatere at proleta riate;s
diktatu 1· forfalt. De hevder da også
at det var pil 30-ta llet at den kap -i talistiske økonomien ble avs!(affet.
Ikke minst dette stille r utbryternes
teorier om "stalinisme" i og utenfo :
KUL i et lettere komisk skjæ r .

'

I

Om å bestemme land som har bi-.i.tt
m e::I den imp-e rialistiske k_ledeo
Vi har tidligere hevdet at det som
karakteriserer spontanisme n. e r e n
genere ll m ,: >tstand .11ot sentn.1m;,da nnelse i arbeiderkla3sens , s åve l som
manglende vilje til å avklare forholdet
til ulike grupperinger som age r er i
proletariatets n avn. Dette g jelder
såvel innen en nasjon som internasjonalt.

'i

Internasjonalt ønsker ikke de so m
brøt ut av KUL å sondre m e ll om de
ulike land som har brutt m ed im ,1e'i- ialism en . Dernest utviskes skille
mellom oo"ge rlige diktaturer 0g
proletariske
Den sammfl mange len
på forståelse for kvalitative overga:1ger som førte til-alen-sondret
mellom KA og SV bare m e d hensy n
til K!J!<°!~l!. av fram skredenhet , fll)rer
til at Sovjet og Kina kan '.'J.briseren
under e.i kategori : Overgangssamfu,1n .
De .er riktignok av me r eller mindre
fram ,, kreden karkter , m ,en lik evel
uten kvalitative forskjeller.
At en ikke fatte r interesse for
hvorvidt proletaria t, . eller bo:ger skap sitter m,~::I statsmakten , har
igjen samrrH'nheng m ed en teo ri om
a t sosialismP, ik Kf.'.__~~!!_b_ygg:_e..:.3 i. et
land som har bruLt med imperialismen ,
men dedmot m-ed nødvendighet <legen-·
ererer.
Derm,~d har ,·n i rea liteten av3kå ret alle politiske kam l1 ar and er
sosialism,111 (proletariatets diktatur)
som uinteressante. Ikke bare må
kinese rnes kontinuerlige oppgjør med
0konomism en bli uten interesse , også
k ritikken av Stalin blir hengende i lll)s e
lufta som ren moralismP,, s om 'li har
vist.
En helt annen sa.'< er det· at utbryte rne
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RESOLUSJON OM KINA ....

~

maktene ut mot hverandre. Denne
bruken av revolusjonens indirekte reserver , dvs . å gjøre taktiske innrø mmelser og inngå
midlertidige allinaser med strategiske fiender . danner en kontinuitet i de kinesiske kommunist
enes politikk , og den er med hell
blitt anvendt både i krigen mot
Japan , under Korea-krigen og
under Vietnam-krigen. At Kina
idag legger så stor vekt ~
en
av de indirekte reservene , har
først og fremst sin bak grunn i
a 14de kommunistiske kreftene
s tar relativt svakt i verdensmå lei::
stokk. og s pesielt i de im perialistiske sentra . Med rette lar
Kina væ re å kaste seg ut i• en
eventyrpolitisk offensiv mot alle
imperialistiske makter på en og
samme tid, men søker t stedet
å konsentrere kampl:ln mot supermaktene. Dette gjøres både utfra det hensynet Kina må ta til
den direkte militæ re truselen mot
sin egen arbeiderstat - sosialisr
mens hovedbastion i verden idag
(og forsøket på å hindre at Sovjet
og USA går i allianse mot Kina
er her spesielt viktig) - men også
ut fra vissheten om at det å påskynde splittelsen mellom de imperialistiske maktene skaper
gunstige betingelser .for revolusjon
generelt .
Vi vil også understreke at Kina
er det landet som ·m·e st betinge lses!W har støtt_et opp o_m t rigjør~ngs bevegelsene 1 den ·3. verden, bade
de kommunistisk ledete og de
nasjonal-borgerlige bevegelsene,
så s ant disse ikke ha·r væ rt lakeier
for imperialistiske mak,ter. Med ·
sin støtte til de alliansefrie landenes
kamp for bedrete handels- og lånebetingelser overfor de mektigste
imperialistmaktene , samt deres

STUDIESIRKEL

kamp fo r høyere r åvarepriser ,
bakker Kina opp under en allm enn
progressiv tendens til dannelse av
selvstendige borgers kap i den 3 .
verden . Dette er også en !)Olitikk
som· forsterker ustabiliteten innen
det· imperialistiske sy stemet.
Idet vi henviser til dette mener vi
at denne generallinja er i samsvar
med den proletariske internasjonalism en .
'
Men ,fordi. bruken av de indirekte
reseryene er en spesiell kampform
som brukes på det statlige plan
(og Kinas diplomati henvender seg
til stater ) , kan et n;i.s jonalt kom muniStparti ikke adoptere retnings linjene for dette• diplomatiske spillet
og gjøre disse til ledestjerner for
sin egen po~itikk . De som gjør det ,
kan ikke unngå å havn~ i nas jona lsjåvinism ens hengemy r , noe det
ikke mangle r eks e mpler på'. Småbo r ge rlige g ruppe r , s æ rlig i de
vesteu ropeiske land, har i de senere årene aktivt forvre ngt den
kinesiske utenrikspolitikken for å
skape samsvar med sine , nasjonalistis ke intere sser . Dermed har
de bid ratt til å tilslø r e Kinas
politis ke ro lle overfo r det internas jona le pr o letariatet.
Vi regne r m ed at ikke minst kampanjen fo r s ty r king av pro letariatets
diktatur i Kina vil s tyrke Kinas
aktpågivenhet overfor dens lags sm åborgerlige offensiver . Imidlertid
er det en s e lvfølge at vår kamp
·mot impe ri a lis m en er basert på
selvst endige analys er og må v,Pre
knyttet til bekj empelsen av ~ l I
rt0 rs ke imperia listis ke borge r - li

sk}rkna er en sosialistisk s tat

11

som stadig arbeide'r m ed å styrke
detp role tariske dik t atu ret . og s n
har riktige p rins ipie lle retnings linjer for sin uten rikspolitikk .
garanterer ikke dette i :,eg selv
mot taktis ke feilgr ep . Sli ke feil
g re-p fra .,sos ia lis tiske s tater "' f"J
side e r ikke noe historisk ny tt , V
men bl e ogs å bP.gått mens Lenin ,
var le de r for Sov jetstaten. og
det er ikke komm unistenes oppgave å fo rs va r e slike feil.
Som eks,empel på det vi mener
er sli ke feil f ra Kinås s ide. vil vi
trekke fram politikken overfor
Angola. Selv om Kina ko r rekt ha 1·
på pekt Sovjets im pe r ialistiske
hensikter med s in invas jon i An!co -l a. en analyse som synes bekref' ct
av den ny li g inngåtte avtalen
me llom Sovjet og Angola. har
etter vår mening Kinas taktikk i
dette tilfe lt'e i konsekvens styrket
i s tedet fo r s vekket .im perialistisk
inn flytels e i dette landet . Vi vil
ogs å beklage at Kina ikke ~
opp om den internas jonale boyk oti.t'
ka tten av Chile -t ntaen.
Ogs å dette un e rstre ke r a t
ethvert kommuni s tpa r t i må bas e ,·"
seg på å utarbeide en. s e lvs tendi · ·
po lit ikk. En r evo lus jonær beve•
els e kan ikke i noe ti lfe lle bas er ,
seg på utenla ndsk impo rt. noe
ikke m inst de n kine sis ke revo lu ·
s ·ane n s e lv viser . De n s om ikk<'
har læ rt g pa e gne bein. kan
helle r ikke bevege s eg på and res
stylte r.

Ta del i oppgjøret med universitets marxismen!
Sirkelen gir elementær innføring i
politisk økonomi. Videre innføring
i marxist-leninistisk teori om pa_,rtiet, staten og kapitalismen og
imperialismen. Etter revidering er
det kommet med stoff om faglig ·
politikk og forholdet mellom
politikk: og økonomi under sosialismen blir grundiger" behandlet.
For næ rmere opplysninge r eller
åmelding , kontakt oss på en av våre
tands, snakk med en av instituttkon aktene eller henvend deg til
Kommunistisk: Universitetslag,
Boks 3 815
Ullevål Hageby
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propagandere vår po liti kk i
DNS å nå fram til fler
deres egen politjkk ng ~eori
po t ensie ll e sympatisøre r .
bljr q\sJort . H&,~d0 ·~'e il.ke gjort
Antakli g kommer USV og
det , lrndrle d · i U:e- ,,~!, tet å
4,internasjonal e til å stille
fylJe ~et se~!, er E:n~åhcrfs r ~
kandidatstyre sammen . Dette er
Vt::nE"tr- ::?3 :~.i:-·r·]i [i:: .;ri•c-:rve , ti ir,ndels et ledd i gruppenes ar f;i arbpj der· i J Hsse·: '-r::.u1 }: -~
beid for å gjenopprette
deres felle~ lnt ere•,B 7ea sma studentstemningen fra 60 bl.,rgeI•fi:! 1:-1: -?.t - t-r;t~t:r~ n~ dr::nrtE
åra , de l s er det bare en ny
41B8strl~\ i-.1 9.E::E·ir t. r.r·h'".~'.':: .
bø l getopp i USVs sykli ske
~'!et dcttt~ nb i, l'~Ti.r111n.1~ ::,t\ , nt: ':ise
forho l d til s tudentersamfun i rikc·•r t::.i:~\\··e:i -.:~-'.i· r :. ~.]. i_k':": g r,Jpf6l'fl net;' nå må vi på en eller
p1~1l i ti1r}c sc-m h,.~l:ht:;t , .J[ v.:.~:•,e t ....,-9
annen må te stramme opp med·~~c. 1':J . : r c,.: r, j l •t ,l j t j_ ;;},·s ~) t ::,r.•:~ lemmen-e" .
.:--:~r.l-· "t:.tJY· t;:r l~ttr-yk1, f'oj•,.
Likevel hilser vi deres
J'lf:t.tr 1 1• '\~ t c t,.·j_n[:::i ... :{ll,r:rg€ir·engasjement velkommen forså ,_.. -:; i ·i+-r-t:~ t;j_:_
:-:~i , ,.- 11 ,·i.:;,: 1. 1, ·3
vidt som SV også fullt ut
_, ·.- ~ }"'\ . d~ +- E· .C ~ :€; ·>:::;
fi(_-.ji1
rammes av den kritikk som er
,1:
F"--·
L
},
:~
c 7 : t.: }-: l:
rettet mo t AKP ovenfor , og
i ~1 v
:, ( n ,....rcr,t i,[• . 1 f;
fordi det vil øKe betydninge,
, ... r-. ·,
l"
L ii l• ~'
..,
av DNS som I oliti sk cJi slrns i ons tc=:···ceti "i::~~~,---,~\~~·•,_; .
forum at fle1°e grupper sti ller
En annen g runn 1:: 1 .1 ::t vi st Det har tidligere i s t~dent iller er at engasjement i DNS
ersamfunnet vært " tradis.i,nn"
vil kunne "bringe vår poli at kandidatstyrene marke rer
tiske linje fram til fler
seg i nesten ulle s aker som
p olitisk interesserte s tuder oppe . At vi stille r kandid enter,Det er et faktum a t
gtstyre innebærer i kke at vi
SE.i V om møteJJB i E 1JL"
korn~·er til /} ,1el ta i al l e
kveldssimle oft,J lt,::ii· vært sv mulige ,1eliuttc;r so11, Rød Front ·
ært vellykkede hv·., urw{}r det
styrer n,1'H t,, ,,ette i scene .
politisJs - t1c;creti.•l1.- ir.nl11ld ,
V,,i •t tlll ti. 1' l' å stille e:r·
har det f, ,pe]Øf' i C ,rær·1 en
j kis,
J'01·
C1·1_1rnf' t ~ ove1•1,
begreniot c;ru]Jpu · w J.·1r
.:·tudt...-;nt, r•. 'i!Lf Lnet , mtn §
sett den poJitL 1c' lbtyd1,i11,;ben,v I to ➔ et , 1,;i ster-ende form,,
en av ch,tte, Vi I '.'li, r ved l!l
til a fø1 ·0 l'l' ·1J1, komrnuni ,;t st ill e kandi datstyre og
i s p,,litjkk.
KUL I DNS ...
pur.kt n~_l' l, 1.sf'sek;,rd:ter,-,n i
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KULs SAMLINGSKONGRESS....
De diskusjoner og den politiske
forveksl.er sosialisme og kommunisme, kamp vi i KUL har vært igjennom
deres ensidige fiks ering på økonomien fra:n mot og på samlingsko;1gressen ,
hindrer dem i å se at sosialismens
representerer på all e måt er en styrprimære bestemme ls e er politisk. At king. Det har funnet sted en konso l kommunisme bare er mulig på grunn- ide ring og utvikling av leninismen i
lag av en etterkapitalistisk intemasjo- laget. Det har vært og er nødvendig
nal arbeidsdeling er innlysende. Viss- fo r at KUL skal kunne fy lle s in
heten om d et , forhindrer imidlertid
hovedfunksjon: rekruttering og sko l ikke proletaria~et fra interessen av å
ering av komm Lnistisk inns tilte,
væ re på offensiven både un:ier k:apita- akademi ske intellektuelle t il utvi kling
lismen og u;1der proletariatets diktaav den marxistiske vitenskapen og
tur. Snarere er det vissheten om
politisk arbeid for kommunismen.
:iette som gj 7> r revolusjonæ r politisk
virksomhet tvingende nødvendig.

MARXISTISKE HEFTER ER EN
SE RIE HE F T E R SOM VIL BRING E
BÅDE KLASSISKE MARXISTIS KE
SKRI FTER OG AKTU E LLE
ANALYSER. I LØ PET AV
SOMMEREN 1976 KOMME R
nr 2: "MARX, ENGE LS OG LE NIN
OM PROLE TARIATE TS DIKTATU R "
og nr 3: "KLASSER OG GRU P PER I
DET BORGE RLIGE SAMFUNN"
HEFTENE KAN BESTILLES FRA
KOMMUNISTIS K ARBE IDERFORBUND ,
POSTBOKS 2863- KAM PEN
OSLO 5

~ rondheim: Ingmunn Eidsk r em ,
Singsakerbak:ken 13,
7 000 Trondheim
KUL - TROMSØ
- NY ADRESSE:
Ha nne Edvards en
Postboks 436,
!1001 T_r oms_ø
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PROLETARER I ALLE LAND FOREN DERE
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Mao Tse Tung

et seierrikt oppgjør med en revisjonistisk retning. Derfor står
også hans bortgang i revolusjonen s
tegn.
Historien er listig. Den løper--i
krokveier, og ikke noe forhåndslaget skjema kunne peke ut Kina
til å bli det landet som i dag er
sosialismens bastion i verden.
Det var likevel ingen fremmed
tanke for marxismen at vestlige
i~perialister kunne få seg en overraskelse f. a den andre siden av
den store muren. Hvorfor? Fordi
privateiendommen og klassekampen
var høyt utviklet innenfor det føydale samfunnets grenser. Det fantes dessuten en dialektisk tanketradisjon. Av spesiell stor betydning hadde de stadig tilbakevendende bondeopprørene, og revolusjonens første fase kom til å
arte seg som kommunistenes bevisste
omforming av bøndenes opprør til
bondekrig og nasjonal og anti-imp erialistisk frigjøringskrig . Bondeopprørene pekte ikke i seg selv ·
framover, men det var Mao tse-tungs
fortjeneste å se at de viste til
den eneste taktikken for revolusjonen som kunne lykkes : Dannelse
av røde baser på landsbygda og omringing av byene derifra.
Det at kampen både var anti-føydal
og anti-imperialistisk, angir det
som er kjernen i Mao tse-tungs
teori om den ny-demokratiske revolusjonen: I den imperialistiske
epoken vil de borger l i -nasjonale
revolusJonene være for undsfel ler
med den p~oletariske verdensrevolusJonen.
Utfra sitt innhold ble den nyenhetene, utarbeide taktikken og
demokratiske revolusjonen kjempet
drive politik ke n framover fra et fram av en allianse bestående av
appe til etappe, til Kina i dag
alle revolusjonære klasser, også
står fram som den betydeligste
det nasjonale borgerskapet. !tea
sosialistis ke state n, ledet av det
en konsekvent gjennomført borgermest framskredne proletariat verden lig revolusjon går i en forstand
har sett og med en befolkning som
ut over borgerskapet selv, og den
er befridd fra det gamle fattige
ny-demokratiske revolusjonen innesamfunnets store savn. Like f ram
holdt - i kraft av kommunistenes
til det siste lede t Mao tse-tung
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I den grad det er mulig for en person å smelte sammen med en sak, var
Mao tse-tungs liv en organi$k del
av den kinesiske revolusjonen.
Hans dagbok var dens egen kalender.
Han var en av partiets grunnleggere, ledet alle de seirene partiet
har vunnet og var mer en noen annen den som evnet å foregripe begiv-

lederpos1sJon, organ1ser1ngen av
stat~n etter ~en _demokratiske s_entral1smens pr1ns1pper samt på grunnlag av den statlige økonomiske
sektorens sosialistiske karakterde elementene som gjorde en kontinuerlig overgang til den sosialistiske fa sen og proletariatets diktatur mulig. Fra og med dette øyeblikk er revolusjonen en klasses
verk. Fra å være bare den ledende
klas sen blant andre revolusjonære
klas ser hever proletariatet seg
nå opp til å bli den herskende
klassen. Den politikken som i og
med kooperativbevegelsen og dannelsen av folkekommuner innledes,
består nå i kampe mot den privateiendommen som i den ny-demokratiske fas en ble tatt fra godseierne og demokratisk fordelt blant de
fa ttigere bøndene. Forbundet mellom arbeidern e og bøndene er nå
ingen klasseallianse, men en allianse mell om arbeiderklassen og de
bø ndene som stiller seg på felleseiendommens standpunkt. Utrettt! 1 i g
har Mao tse-tung framhevet at
hovedmot sigelsen under sosialismen
går mellom borgerskap og proletariat. Hans innsats som revolusjonær tenke r begrenser seg derfor
i kk e til teorien om den ny-demokratiske revolusjonen. Særlig hans
ledelse av Kulturrevolusjonen og
kampen mot Liu Chao-chi og senere mot Lin Piao og Teng Chao-ping
viste hvordan han klart innså
begrensningene ved ny-demokratiet
og samt idig så hvordan borgerskapet- som økonomisme og revisjonisme - dukket opp på alle
samfunnets nivåer. Påpekningen av
at klassekampen fortsetter under
hele den sosialistiske fasen og
utspiller seg i sin mest framskredne form innen partiet, gjør
ham til en viderutvikler av marxismen-len1n1 smens a ll menne teori
og en i ns pirator f or he le verdensproletariatet . Dette som toppen på
et gigantis k l ivsverk gjør at hans
skikkelse for all ettertid vil framstå i en egen glans.

Streik:en ved N:o,r ,dlz ink
1

elle fagapparat eller det borgelige
lovverk kan komme på tale har åere
Kommunistisk Universitetslag vil
tatt konsekvensen av de erfari ngene
uttrykke sin støtte og anerkjennelse arbeiderklassen har høstet i s ine
til den aksjonen som arbeiderne ved kamper under den moderne kap italNordzinks støperi og elektrolysehall ismen - ikke minst de siste åra.Ved
har iverksatt.
å velge egen streikekomite vil arbI visshet om at streiken er ulovlig eidstvistlovens trussler om repreoo at inaen ,tøtte fra rlet nffisi~ ~ 1 i er ikke hehe111e ~ L1mme rlen n~ -

gående kamp og dens nødvendige organisering, og ikke minst er det fag1ige regelverk som uvergel ig fravrister arbeiderne initiativet 09
kontrollen over sine egne aksjoner,
satt ut av spill. Vi er overbevist
om at kampen dere må føre vil
oppfattes som et uttrykk for den
kamp hele arbeiderklassen må føre ,
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og derfor vil dere vinne den
nødvendige sympati og støtte hos
arbeiderne.
Gjennom å permittere de ikkestreikende arbeiderne forsøker
bedriftsledelse å skape en
splittelse mellom de streikend_e
forts . s . 4

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

---

--- -

· ·Kinas utenrikspo Iitikk
småborgerlige strømningene som har
til formål å svekke arbeiderklassens
står Odd Gåsdal og Øystein Sørensen politiske selvstendiohet. SV's gatesom kritiere av Kinas utenrikspoli- travere, som den 19.mai i år med sine
tikk, men uten selv å representere
himmelblå naive øyne demonstrerte til
noe~ bestemt politisk gruppering .
f?rdel for H~lsin~i-avtalen, ?idro
Derimot taler de både i marxismens
til å skape 1llusJoner om muligheten
og den proletariske internasjonal for en fredelio imperialisme, og sto
ismens navn, og akkurat denne orga- derfor i motstrid til det som Gåsda l /
nisatoriske anonymiteten gjør det
Sørensen framhever som det avgjørende
naturlig for oss å tro at -her dreier kriteriet for en internasjonalistisk
C! t seg om to representanter for SV. politikk: At den fører til "at de
Nettopp i kraft av å framstå som
revolusjonære f.osialistiske bevegelsene i de enkelte land ove rlever
representant for ingenting - eller
hva som helst - er SV'ere~ på høyde oq vokser i styrke".
med seg selv. Denne rotløsheten er
Om Gåsdal/S0renser. :.k ulle finne
likevel ikke uttrykk for rent subSV's åpne sjåvinisme og pasifisme så
jektive luner; det er se lv sagt ikke flau at de tar avstand fra den,
grei~~ være internas j onalister og
eventuelt melder seg ut av sitt
samt1d1g være medlemmer av et parti part ,, står dessverre også andre
som har programfe stet at den private ting i artikkelen angående arbeidereiendomsretten til_jord skal ppprett klasse~s internasjonale oppgaver som
holdes under sosialismen, og som i
ytter ligere bekrefter at deres tilsitt prinsipprogram også framfører
slutning til den proletariske interen småborgerlig-nasjonalistisk sut - nasjonalismes ide er av rent frasering over at gamle Norge er kommet
mess ig karakter. Oe sier: "Det kan
i _en •~terk nasjonal a~hengighet
heller ikke være noen oppgave for
til de kapitalistiske hovedland i
noen del av dPn internasjonale sosførste rekke USA". Vi skal i det
ialistiske bevegelsen å søke heqefølgende bl.a. prøve å påvise at
mani over de andre delene, å underGåsdal/Sørensen er prototypen på
ordne dem sine særinteresser (v.
de ~osia'.ister_som vil være interuth. ). Dette fører alltid til splitnasJonal1ster 1 verden før de er det telse av proletariatet". Hvis dette
i sine egne land .
sku lle bli tilfellet, nemlio at en
Arfiffelforfatterne bekjntgjør i dels særinteresser underordner seo
innledningen at de vil ta for seq
"de andre delene", kan det her ikke
~de problemene det reiser å føre en være tale o~ virkelig proletariske
~o~sekvent internasonali stisk polinteresser, og da sier det seg selv
1t1kk" samt "de norske maoistenes
ar enhver underordning er av det
halsbrekkende forsøk på å videreonde . Vi siterer videre:"På samme
'.ø~e og forsvare den kinesiske pol- måte kan det ikke være noen oppgave
1t1kken". I den forbindelse kommer
for noe~ del av den internasjonale
de først med noen allmenne betrakt- sos ialistiske bevegelsen frivillig
ninger om proletarisk internasjon(V.uth:) å underordne seg en annen
alisme, og slutter sea her til Marx del, til enhver tid (sic) å være en
og Enqels gamle dppfordrinq til pral- lydig (sic) eksekutør av den andre
etarer i alle land om å forene seq .
delsen
De slår videre fa st at oroletariatet delens politikk og ellers alltid ('.)
derfor må "organ i sere seo på tvers av å gjøre seg til en var111 ('.) talslande-grensene, klassesolidariteten
mann for denn~ po litikken." Altså:
skal stå foran nasjonalsj åvinismen" . Se ~v om den politikken som føres ut
Alt dette kan vi selvsagt ikke la
av den ledende del (og en del av den
være fullt og helt å slutte oss til. revolusjonære bevegelsen vil i regMen skal disse prinsippene bli stålen allti~ være me~ '.ramskreden enn
ende som noe annet enn fromme kirke- den andre.), ør fr19J ort fra s~rbønner, _må en vite å trekke de riktig interesser ?9 representerer en rikkonklusJonene av dem. C:n vanskelighet t1g stra tegi og takt1kk,s å skal "de
med å organisere proletarer i alle
andre delene" ikke engang frivillio
land, har å gjøre med at de må forene "u nderor dne seg", eller slutte seg
seg med seg selv i sitt eqet land,
t il de nne politikken. Antakelig vil
uavhengig av den nasjonalsj åvinismen Gåsda l /Sø ren sen hevde at disse
som står trykt i mørke bokstaver i
formu leringene retter seg mot beSV's program. Kampen for den pralet- visst l øs etterplaprinq, men det forariske internasjonali smen i Norqe kan hindrer ikke at de i virkeli~heten
derfor ikke bli fem øre verdt om den røper at de i det hele tatt ikke er
ikke skjer i kamp mot SV -organi sasj- tilhe~gere av at arbei~erklassen er
anen. Bekjempelsen av opportunismen
o~gan1sert på demokrat,sk-sentral1 st1sk vis på internasjonalt nivå '.
i dette partiet kan da heller ikke
begrense seg til å avsløre de nevnte Det de fram fører er kravet om enhver
programsyndene, men ikke minst rette nasjons rett til abso lutt se lvseg mot den sosial-pasifismen som SV ste~dighet - ogs~ fra det interogså er befengt med. Den har i den
nasJonale proletari atets intere sse r~enere tid kommet klarest til uttrykk og det er net~op ikke pro l etarisk
1 oppslutning om Hesinki avtalens
1nternasJonal1sme, men sm~borqerlio
nasjona lisme. Arsaken til dette er a
rørende - og forførende - tale om
garantier mot at småstater skal kunne vi her har å gjøre med represenbli annektert av stormaktehe. A stikk tanter for en klasse som ve t at den
under stolen at imperialismen med nød har særi nteresser å ivareta overfo r
vendighet fører til krig, er et .
I proletaria tet: smft kapital- oq qrunndirekte brudd med den proletariske
eierin tere sser . Av samme orunn må de
internasjonalisme n Gåsdal/Sørensen . nettop - slik vi har antydet prøver på sin speideraktige måte å
be grense sin internasjo nalisme til
gjøre seg til forsvarer e for. Det som å qjelde utlandet; proletarisk inter
gjør at disse to all erede i utgangs- n~sjona)isme er støtte til revolupunktet har en utva~net ?PPfatning
SJonen 1 andre land og samtidig
av hva den proletariske ,nterna sjon- støtte til - eller ettergivenhet
alisme består i, beror først og frems o~erfor - alskens opportunisme i
på at de ikke har skjønt at prøven
sitt eget.
på denne framfor alt er evnen til å
bekjempe borgerskapet i sitt eoet
land, oo demed også de borqerlige og
I Studentforum nr.4/5 oq 6 fram-

I

,f~

Det uoffisielle SV's offisielle
utenrikspolitiske organ - Studentforum - brakte i vår (etter initiativ fra redaksjonen) en artikkel
over to :numre om Kinas utenrikspolitikk, av Odd Gåsdal og Øystein
Sørensen. Redaksjonen av dette
demokratiske SV-bladet har nå funn-

"Supermaktsteori" og oppdeling av
verden.
Gåsdal/Sørensens "kritikk" av kinesernes anal yse av verdenssituasjonen,
"supermakt::.teorien" og 3-del ingen av
verden, er så ubestemt og konklusjonsløs at det kan være vanskelig å
vite hva en skal ta fatt i. Men den
abstrakte formalismen vi har sett
de har behandlet den proletariske
internasjonalismen med, fornekter
seg heller ikke her. P.å marxismens
vegne blåser de seg opp på beste
skolastiske professormaner og tar
kineserne i skole for å operere med
umarxistiske termer som "supermakt"
og "utviklingsland". Dette siste
skal angivelig være et spesiellt
ynkelig "knefall for borgerlig
ideologi" ('.). Slike anfektel - ,
ser på ordenes vegne finner vi
latterlig, men de er også symptomatiske for akademiske sosialister
som i man qel av marxistiske politisk
tanker yn~er å briske seg med sitt
kjennskap til marxismens spesifikke
vokabular,som gjerne begrenses til å
omfatte de økonomiske begrepene som
er utarbeidet i Kapitalen. Hva f.ek
uttrykke "supermakt" angår, er ikke
det et hakk mer eller mindre
marxistisk enn (det borgerlige)
uttrykket "stor.makt", som bl.a .
Lenin - stikk i strid med hva Gåsdal/Sørensen synes å tro - ofte
anvender i sine skrifter om imperialismen og den internasjonale situasjonen i tiden omkring den 1.
verdenskrigen. Lenin mente at disse
telte 4 på den tid, og hva som skull
være spesiellt umarxistisk i å påstå at disse i tiden etterpå er
blitt redusert til 2, har ikke Gåsdal/Sørensen gitt ett argument for .
USA og Sovjet har idag militærpotensial til å gripe i~n i konflikter 1
overalt på kloden, og de vil derfor
være de selvfølgelige hovedaktørene
i en ny imperialistisk plyndringskrig. En analyse av verdenssituasjonen som har den proletariske
revolusjonen for øye, er lite seriøs
om den ikke evne å skille mellom
små og store imperia l istmakter, og
vi overlater med lett hjerte til
Gåsdal/Sørensens pedanteri å pukke
på at begrepene "små", "store" og
"supre" er dypt umarxistiske.Gåsdal/
Sørensens kritikk mot KKP's analyse
av verdenssituasjonen går i hovedsak
ut på at kineserne deler verden i 3,
samt at de overser kl assemotsetninqe
ne i de enkelte land . Hva det første
angår, synes de å være fornærmet ave
at KKP ikke i stedet ganske enkelt
opererer med en 2-de l ing: proletariat mot borgerskap. Og på vegne av
verdensrevolusjonen kan en selvsagt
opprøres over at tingenes tilstand
ikke er slik at revo l usjonen umiddel
bart står på dagsorden overalt - ell
i 'det minste i de imperialistiske
sentra. For hvis strateqis~ -~ taktisk inndeling av verden · fra K1nas si
umiddelbart skulle falle sammen
umiddelbart skulle kunne falle samme
måtte det være situasjonen. At verde
kartetraktisk er litt mer kompliser
enn som så, blir også ufrivillig avslørt av radarparet Gåsdal/Sørensen
selv. Bak ryggen på seg selv er de
kommet i skade for å partere verden
i minst 4 deler:
1. Reaksjonære imperialistiske
krefter ; Kroneksemplet er her Franz
Jose f Strauss, og de forarges umåte1ig over at denne er blitt "hyllet"
i Peking. Men at Strauss har - i
motsetning til SV - forstått bløffen
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et ut at slikt stoff ikke har
direkte med NSU å gjøre,
og KUL
fikk dermed tilbud om bare halvparten av den spalteplass Gåsdal!
Sørensen ble tildelt. Vi bringer
derfor svaret i en anstendig lengde
i dette nr. av Gnisten.

.'

med Helsinkiavtalen, taler jo til
hans forde 1 .
2. Mindre reaksjonære (eller sågar
progressive?) imperialister.Noen forargelse over at f .eks. Helmut Schmidt,
Dagfinn Vårvik og en uendelig rekke
andre er blitt invitert til Pekong,
kan ikke merkes i Gåsdal/Sørensens
moralpreken. Kanskje det er s~ at
disse i sine respektive land er mindre
kontrarevolusjonære enn Strauss?
3. Koloniale/halvkoloniale land
(og altså ikke utviklingsland.)
4. Land som har brutt med imperialismen. Hvilke land de regner blant
disse er noe uklart, men både Sovjet
og Kina later til å ha sin plass her.
De indirekte reservene.
Neste gang Gåsdal/Sørensens speiderfingre griper til pennen, bør de i
det minste gjøre forsøk
på å begrunne hvorfor deres egen inndeling
av verden svarer bedre til realitetene
eller er mer hensiktsmessio enn f.eks.
kinesernes. Videre bør de utdype sitt
syn på hva som er årsaken til deng,gantopprustningen Sovjet har satt i
gang i de seinere årene (bl.a.
forvandlingen av kystforsvaret til en
verdensomspennende havgående flåte).
Det går ikke a~ å opptre som seriøs
kritiker av Kinas utenrikspolitikk
uten at en tar standpunkt til KKP's
teori om at Sovjet ikke er en hvilken
som helst kapitalistisk omverden,
men en aggressiv imperialistmakt som
er en trusel både mot Europa og Kina
selv, og som pr. idag, på grunn av
landets ekstremt stagnerende økonomi
og store gjeldsbyrde overfor utlandet
utgjør den sannsynlige krigsutløsende
faktor . I en sl i k situasjon, og samtidig si
tidig som kommunistene i verdens målestokk står svakt, er det kinesernes
fordømte internas j onalistiske plikt~
bekjempe imperialismen også med andre
middel enn direkte støtte til revolusjonære bevegelser. At en sosialistisk
stat i påvente av at revolusjonen
·
modnes, vier de indirekte reservene
spesiell oppmerksomhet, er ikke noe
nytt for de som har satt seg inn 1
Lenins teorier og hans praksis på
dette området. Når Gåsdal /S ørensen
fremhever Lenins utenrikspolitikk
som mønstergyldig .for en sosialistisk
stat, burde de i det minste ha visst
at også han inngikk mer enn en overenskomst med de mest reaksjonære
borgerlige krefter, nettop for øye å
styrke både Sovjet og andre revolu~
sjonære bevegelsers posisjon (eks.:
Lenins avtale med de franske monarkistene i 191 8, som i sin reaksjonære bornerthet var mer oppsatt på å
bekjempe tyskere enn kommunister). Og
hvorfor? Fordi de imperialistiske
statene er et troll med mange hoder
rag med mange kryssende motiver (akkurat sum det småborgerskapet SV representerer), slik at motsetningene
edem imellom bevisst kan bru~es av
kommunistene. De ~. ne metoden til å
,bekjempe imperialisme med imperiaslisme, vil kunne være et nødvendig
ledd i enhver sosialistisk revolusjon, fordi imperialismens ujevne
utvikling gjør det umulig å tenke seg
at proletariatet griper makta samtidig i alle land. Hvis arbeiderl<Ta.ssen i de en~elte land skulle
vente med revolusjonen til det var
innhente blankofullmakt for at den
med det samme ville skje i verdensmålestokk, ville sosialismen for alltid bare forbli et tema for middelmåd i c_ , , månesyke lyrikere.
fn~t~
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De to plan.

At småborgerskapets venstrefløy ~ foreta skillet mellom revol~sjoner "Vi må _inn se at var øko nomi ennå ik ke
prøver å innynde seg hos arbeider- . halvføydale )a nd og ~evolusJ-0ner
~r solid, at borger l i ge retter en nå
At Gåsdal/Sørensen ikke har begrep om
klassen for å vinne allierte · i sin i framskredne imperialistiske land.
ikke er helt avs kaffet i eiendomsfor de indirekte reservene, får også til
form for antikapitalisme, ~~~tek kan enten_skyldes at R~d Front holdet, _og at det '.remdeles eksist er E
avstumpte
følge at de benekter at en sosialistisk kampen mot monopolene, er gammelt
e larer å gJøre dette skillet
borg~rlige retter 1 en vi ss arad i
sta ts politikk må foregå på to plan.
nytt. At disse framstøtene også
~verhodet, eller at de betrakter:
forb1nd~lser mellom mennesker oa at
På en særlig pinlig måte kommer dette
nd
settes inn på den sosialistiske·
horg~ ~0 ".1 et ~alvføydalt la · Vi
borgerlige rette r inneh ar en dom i ner
til uttrykk i moraliseringen over at
stlanke 0 ~ at begge
område
følger
nødvendig
da~
a
t
i
s~lmfil
ende
posisjon i fordelingssekt1ren."
teoriens
kineserne har knesatt prinsippet om
av dette.
eer e~ t! e et, det ene er ja
Begge sitater er hentet fra hef~ ct
f redelig sameksistens som en regel for Også under sosialismen går hoved- nødven~igvis !ølge av det a nd re.
"On exercisi "·l al 1 - ro und dictat or,~i~
for holdet til imperialistiske stater.
mellom
borgerskap
og
·
~ }~lbakel?g~ nd e halvføydale
over
Jh~ b~ur'.·,:o is1e ". f' va borger ] 1qE
motsigelsen
Her dreier det seg om politikken på det proletariat, og skal den ~lasse - 1k!~ k r revo u~Jonen en dq?b~lt
retter i eiendoms for ho ld et sk ul l e,
diplomatiske plan, og bare venstrealliansen småborgerskapet ønsker å
a ter: Ved siden av å frigJøre
be~y, skulle i~ke vær e så van skel ig
ekstremistiske pro okatører kan gå mot opprette i kampen måt borgerskapet pro~etariatet får den ogs~ oppgaven å innse. Og slike retter ka n bare bli
en slik diplomati '. 1· "konsesjon". Men
ha noe for seg, må den selvsagt
å _gJennomføre _den borgerlig-demokra- begrenset under proletari atet s di ktGåsdal/Sørensen, som bærer seg over at vær~ m~nt å skulle bestå også under ;i~ke revolu:Jonen på l~ nd ~by9da og atur. ~~t sier seg selv at småborger
dårlig hukommelse har gjort seg
sosialismen. Småborgerne må derfor re/ene : Der. om ~en ~osialiS t iske . skapet !kke kan begrense se g sjøl ,
gjeldende i politikken, burde da erindr f?rsikre
arbeiderklassen om at små- ro~l~Jonens dtr,~nvise overgang til langt mind r-2 op pheve sea sj øl, dette
at et så elementært faktum som at
eiendommen er sosialistisk i sitt ~ kke reåp~o ~ks~?nsforhold skal
er en oppgav e som tillfaller proletar
striden mellom Sovjet og Kina omkring
~ es, m . apita ismen ha nådd_et
iatet. På de nne bakgrunnen blir en
F.eks. har ·sv•s prinsipp1960 bl.a. gikk på om fredelig sameksi vesen.
stens meilom kapitalisme og sosialisme program slått dette utvetydig fast. viss~ s~adium, ?~;a. må d~t eksistere klasseallianse mellom småborgerskape1
skal privateiendommen bestå, må I~e~ er b~~k~tv~l _et arbeiderkla~se. ~roletar~atet umulig ·under proletarvar tenkelig som en varig tilstand. I Men også
garanteres av en stat som
. øye i
iren klasseallianse iatets diktatur, en slik allianse
dette tilfelle er detapoTogetene for den
kan beskytte den mot overgrep fra
ul,~. Ved at småborgerskapet og det vil~e jo være en konsesjon til borgHelsinki-avtalen, og . ikke Kina, som
·proletariatets side, som har til
n~sJonale borgerskapet utspiller
erlige retter fra proletariatets side
støtter opp om Sovjet-revisjonismen,
sin~ historisk . progressive rollet, Mao og kineserne derimot påpeker
hensikt å avskaffe alle klasser,
som tenker seg en imperialisme uten
både seg selv og småborgerskapet.
utvik les pr? letariatet ·ag produk iv- ~lart a~ disse rettene må begrenses,
krig. Hvor Gåsdal/Sørensen står i
For SV er det "det sosialistiske
kreften~ slik at omleggingen til nye ikke stimuleres. For ikke å bli bedette D~lde€, klargjøres ytterligere
demokratiet" som skal beskytte Berg pro~uksJonsforhold kan begynne. Kom- skyldt for å trekke ~ao ned i søla
ved at de karakteriserer KA's
private jordlapper. AKP der- muniste~es o~pgave før revolusjonen eller liknende, skal vi gjengi kin(ogKKP's) påpekn i ng av at splittelsen Furres
imot bekjenner seg i ord til prol- best~r ikke i _å ?egrense varebyttet esernes egen analy$e av småprodusent
mellom imperialistmaktene og de krigs- etariatets
diktatur, men også denne ?9 hindre ut~iklingen av kapitalist- ene:"Sf'.låprodusen~ene er samtidig
tilstander som dette i siste instans
gruppen avslører seg _ som vi skal iske produk~Jonsforhold. Tvertimot både eiendomsbesittere og arbeidere,
vil føre med seg, vil skape gunstige
se - i synet på staten under prol- _?estår den i å gå gjennom kapital- og deres deres økonomiske situasjon e
betingelser for revolusjonen, som
etariatets diktatur. At statens
~smen, storindustrien til sosialer svært ustabil. Dette medfører at
"undergangsjubel" . Når vil da disse
eksistens
bunner
i
eksistensen
av
ismen
.
De
·med
_blir
også
småborgerd: nødve~digvis må vakle politisk.
betingelsene være gunstige, eller
klasser,
og
at
arbeiderklassens
~kape~s
~eaksJonære
forsøk
på
under
Som
arbeidere er de
proletariatet!
iallfall mer gunstige enn ellers ? Er
derfor også blir å avskaffe imperia)i.s".1en å begrense kapitlism- allierte, fordi de håper å frigjøre
det en ren tilfeldighet at de revolu- oppgave
staten, blir et kinkig problem for ens utv i kli ng og å skru tiden tilseg fra den kapitalistiske utbytting,
sjonene som hittil har funnet sted,
alle klasseallianseprofeter. For
bake satt i sitt rette lys. ~en •i
og er villige til å samle seg under er kommet i forbindelse med verdens r
hvis staten skal dø bort, hvem skal d~n bor~erlig-demokratiske revolu~role~ariatets fane for å styrte
krigene? Gåsdal/Sørensens frykt for
da garantere småborgerne sin eien- SJOn spil~er s~åborgerskapet fortJordeiernes og kapitalistklassens
undergangen kan opplagt ikke være
dom, og hvem skal de da kreve demo- satt en historisk progessiv rolle
styre. Som eiendomsbesittere har de
annet enn frykt for at borgerskapet
kratis~e r~ttigheter av?
net~opp_ved at småproduksjonen avler ~n s~ontan tendens til å støtte kapskal gå under. Vi forstår derfor utKapitalismen har sin agent i
kapitalisme hver dag, som en viss
itali~men som grunner seg i deres
merket godt at de foretrekker åta
hver en småborger, sier Lenin. Ut
mann har sagt. En klasseallianse
dyptliggende ideer om privat eiendom
"forholdsvis lett" på nevnte jubel.
fra dette er, det klart at ko1TJt1unmellom pro~etariat og småborgerskap og deres lengsel etter å bli rike."
At de ikke er særlig heldige med sin
ister må skille mellom den enkelte e~ altså historisk betinget. Men
(Peking Rewiev,nr.42,1975.) Som vi
ironosering over at KA/ KUL opererer
småborger som arbeider og som spek- siden AKP/Rød Front stort sett ikke allerede har nevnt: kommunister må
med ulike nivåer i politikken (et
~lant/kremmer. Vi må altså skille
har_annet enn Naturen å støtte seg
appellere til småborgeren som
skille som gjør at en ikke med helsa
på i s1ne ~na lyser, kan en bare
arbeider, og befri håm fra vareprodi behold uten videre kan plagiere den mellom klasse og individ, og bare
gjennom et slikt skille kan vi bygg ve~te at historien blir like vansk~ uksJonen. Og nettopp dette er det
kines is ke utenrikspolitikken ned til
en allianse mellom proletariatet so elig å f?rstå som imperialismens
kineserne understreker i forbindelse
det nasjonale nivå .(cfr.AKP} ) viser
klasse og enkeltindivider som har
progressive karakter. Gjennom kap- med overgangen fra den ny-demokratiseg også i følgende dialektiske
lekkerbisken om EEC-saken: "Følgende
må være helt klart : Enten er en utbygging av EF progressiv - og da må
man støtte det vest-europeiske borgerskapets samarbeidsbestrebelser eller den er reaksjonær.Ingen tilslørende "dialektikk" kan bortforklare denne problemstill ingen." Det
blir her ikke plass til å gå nærmere inn på selve EEC-spørsmålet,
men kanskje Gåsdal/Sørensen lettere
kan få øye på den tilslørende dialektikken hvis vi omformulerer spørssine klasseinteresser og
italism~ns historiske utvikling
ske til den sosialistiske revolusjo~
målet slik: Enten er kapitalismen
tilt seg på proletariatets side i
skjerpes de all~enne lovmessighetene nen. Dette burde bety død og beg~avprogressiv - og da støtter man den
lassekampen. So~ kremmer er småog motsigelsene og proletaiatets
else av enhver myte om klas~eallieller den er reaksjonærDet som gjør
orgeren prisaitt markedet og si~
aktovertagelse blir aktualisert.
anse under proletariatets diktatur.
- at småborgeren overfor denne problem- gen privateiendom oq vil således
Ved den ny-demokratiske revolusj- Rød Front derimot kjører videre i
still ingen bare viser sin avsky for
orsvare sine klasseinteresser over- onens overgang til den sosialistiske gamle, kjente spor. For å si det
dialektikken, er at han er ute av
or proletariatet som han oppfatter revolusjonen har imidlertid småborge med Lenin: Kapitalismen har sine
stand til å forstå marxismen når den
om en trusel. Som arbeider vil han skapet utspilt sin progressive rolle agenter i en hver AKP-front. I Kina
hevder at bare de som erklærer kapi ære interessert i å støtte prolet- og antatt karakter av en reaksjonær ville slike ideer bli stemplet som
talismen for proaressiv, er i stand
riatet, for bare derigjennom kan
klasse, som bærer av kapitalistiske det de er: revisjonistisk, småborgtil å bekjempe den. Ingen tilslørende an sttrke sin stilling som arbeid- produksjonsforhold, Idet den ny-d~m- erlig tankegods. Bare d~t burde være
småborgermekanikk kan bortforklare
nde individ. Kommunister må alts å
okratiske revolusjonen går over i
nok til å skremme vettet av Rød-Fron
dette.
appellere til bonden som arbeider,
den sosialistiske, finnes de~ bare
og AKP. Men bondevett og ~rolt~r
ikke som småborger slik AKP -gruppen en revolusjonær klasse, nemlig prnl- klassebevissthet er som kJent ikke
det samme .
g Rød Front gjør gjennom sin klasse- etariatet. Nettopp dette er det
. Konklusjon .
llianse. Disse småborgerlige utsku- kineserne poengterer så sterkt i
I forbindelse med kampen mot
dene tror at klassen er revolusjon- forbindelse m,-,,j oppgjøret med Teng
borgerlige retter har kineserne retUt fra det som vi her har sagt,
r, fordi den enk elte småborger kan Hsiao-ping. I den anledning blir det tet søkelyset mot staten,og hevder
skulle det være forståelig hvorfo r
bli det. Dette er like feilaktig som lagt stor vekt på den trusel småpå like linje med Lenin at dette
KUL ikke har sluttet seg til det
å tro at inaen en kelt småborger kan borgerskapets klassefunksjon utgjør apparatet er borgerlig i sin kjerne
hylekoret mot Kina som Gåsdal/
bli revolus3'onær fordi kl as sen er
overfor proletariatets diktatur.
fordi det forsvarer og garanterer
Sø rensen er en del av, men tvert om reaksjonær. Kommuni ster avviser beoge Videre blir det understreket at
borgerlige retter. Staten får alts å
støtter generallinja. Det b~tyr _ikke syn, og søker den løsning som er be- borgerlige retter som er knyttet til oppgaven å bevare den borgerlige
;~ tvi er overbevist om at Kina i ett skrevet ovenfor og som Lenin st øttet borgerlige og småborgerlige klassers rett, i kraft av tilsynelatende å
·og alt har gjort det eneste ri ktige, seg til under deA russiske revolusjon eksistens, bare kan bli begrenset i være et apparat som står utenfor
og i samlingskongressens uttalelse
Dette perspektivet har KUL / KA
det -_ proletariske diktaturs æra.
klassene. Den er hevet over de um id (gjengitt i Gnisten nr . 5) gå r det fre gang på gang påpekt overfor smibor- Vi skal prøve I illus~rere dette med delbare lovmessighetene som kons t at vi mener Angola og Chile er eksem - geragentene i AKP. Og like ofte har noen sitater:"Så lenge vi har to for ituerer klassene. Det sosi al is ti ske
pler på taktiske feilgrep - også i
vi fått til svar: Se på Kina, Kina
er for eiendom (statseiendom og koll- samfunn opphever den borge-lige re t t
forhold til generallinj as inten sjoner beviser at teoriene deres er gale,
ektiveiendo~), er vareproduksjon,
bare hva angår eiendomsforholdet til
om å bekjempe supermaktene. (D i sse
Sist ble dette "beviset" markedsført varebytte via penger og fordeling
produksjonsmidlene. Men sosialismen
feilgre pene er imidlerti d ikk e mer
i DNS lørdag 4/9, under møtet om
basert på arbeidsfortjeneste uungåe- overskrider ikke den borgerli ge r ett
"tilfeldige" enn det er tilfeldig at Kulturrevolusjonen i Kina . l<'ina var lig. Og sider:. slike ting bare kan bli trange horisont, som Lenin sier.
Sovjet prøver å vinne hegemoni over
beviset for at KLIL 's .teorier var · begrenset under proletariatets dikta Under sosial ismen fordeles ennå pro
de afrikanske frigjøringsbevegelsene, feilaktige, og at en klasseallianse ur, er veksten av kapitalistiske kat- duktene etter det borgerlige likhet
og ikke mer tilfeldig enn at Chile e ikke bare var mulig men nødvendig i egorier og framveksten av borgerJige sprinsipp. Like mye .&,amfunnsmessig
ett av de 77 alliansefrie landene
Norge, som i Kina.
elementer på samme måte uungåelig, s
·
' ·
forts. s.4
Dette viser at P.ød Front ikke klarer lenae vi har to former _for e~!ndo~."
fo r t s . s. 4
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b ~ t av denne."(Marx, Kritikk av bærer av pro letariat ets ob iektjye · 7" ·
Gothapt'.'(1grammet, Ny Dag utgaven,s. 16.) kl as seinteresser: å o~rrette den prodSå lenge den borgerlige rett eksister- uksjonsmåte proletariatet er bærer
.
_
. .
arbeid resu1terer 1 like stor andel er, kan ikke en ny produksjonsmåte et- av, kommunismen.
av de samfunnsmessige produktene.
ableres . Sos ialismen er altså inqen
For ikke å bli beskyldt for å
Men denne likhet forutsetter ulikproduksjonsmåte. Det ligger ingen egen fare med tull og vås, noe som var
het. Sosialisme n virkeliggjør ikke
produksjonsmåte mellom kapitalismen og l Rød Fronts yndlingsuttrykk under nev det kommunistiske prinsipp: Arbeid
kommuni smen , s li k AKP og særlig svnte møte, vil vi avslutte med et sietter evne og lønn etter behov. Og
venstristene med sitt "overgangssam- tat fra Staten og revolusjonen, som
nettopp derfor, fordi sosialismen
funn" synes å hevde.
skulle belyse det vi har prøvd å anaI det at staten er borgerlig i sin
ikke overskrider den borgerlige ·
lysere . "Selvsagt forutsetter den
Organ for Kommunis tisk
retts horisont,trenger den den borg- kjerne, l igqer oqså kimen til at sta- borgerlige rett med hensyn til for• Univ~rsitetslag
erlige stat uten borgerskapet! Og
ten kan se lv stendiggjøres under pral- deling av forbruksproduktene uunn gånettopp fordi statens oppgave under eta riatet s diktatur. Utfra dette blir elig også eksistensen av den borgersosialismen blir å verne om 09 begdet kommu nisti ske parti ~rbeiderklas- lige stat, for retten er ingentin g
ANS VARLIG REOAKTV>R:
rense den .borgerlige rett,er staten
sens viktigste våpen under proletari- uten et apparat som er i stand ti l å
DAG PETTERSON.
borgerlig i sin kjerne. Dette synet atets diktatur. Dermed biir det klart tvinge til å overholde rettsnormene .
ble klarlagt av representanter fra
at staten må underlegges partiet, noe Derav følger den slutning at under
KUL på møtet om Kulturrevolusjonen,
som forøvrig er SV-venstristenes stor kommunismen består ikke bare den borog forårsaket nærmest latter blant mareritt. Sli k framheves også det sær gerlige rett i en viss periode, men
representanter fra Rød Front, som
egne ved det kommunistiske partiet,
også den borgerlige stat - uten
ikke kunne skjønne
hvordan
nettopp det at gjennom partiet gjør
borgerskap! Dette kan lyde som et
staten kunne være borgerlig i sin
proletariatet bevisst bruk av et ap- paradoks
simpe l then som en
kjerne uten at borgerskapets dikt parat som er borgerlig i sin kjerne. dialektiskeller
tankelek·som marxismen
atur fremdeles eksisterte! Men hvis, Underslår man det særegne ved det kom ofte
be~kyldes for av folk som ik ke
som Rød Front og AKP-gruppen hevder, munistiske partiet, og redus 2rer det har gjort
seg minste umak med å st ustaten skulle være proietær i sin
ti l ett av flere fo ,mer for arbeider- dere dens overmåte
UTGI TT MED STV>TTE FRA
dype innhold."
kjerne, hva skulle da være vitsen me klass ens org ani sa t oriske uttrykk, vil (Staten og revolusjonen, Ny Dag,s .
KU LTURFONDET I SAMSKIPNADE N.
å avskaffe den? Da vi1i e jo proletær en redusere proletariatets muligheter 136-37). Bytter vi ut folk med Rød
produksjonsforhold være rea li sert.
til å gjøre bruk av staten . En vil
Front eller AKP sku ll e deres teor i er
Nettopp fordi proletære produksjons uungåelig, tross alle aode hensikter, bli satt i det rette lys!
or o , eer rea 1sert, trenger v1 styrke den kime til selvstendiggjør-ing som ligger nedfelt i statsappaKina .. . forts.fra s.2
- ratet. nermed blir kommunistpartiet
som bl.a . arbeider for høyere råvare- ur og dets kulturelle utviklinq so rgjennom s i tt forho ld t il staten,
priser
og bedrede
hande
l sbeti ngeenl ser ••--•----•-•••""-■•---.•----------for
fattige
og svake
nasjoner,
kamp Kina gjør rett i å støtte, fordi
KnMMllNISTISK
den bidrar til å svekke imperialismen
UNJVERSlTFTSLAG(V.UL):
i verdensmålestokk.) Men et par av de
eksemplene Gåsdal/Sørensen opererer
Rerqen:
Postboks 29,
med (ved siden av Strauss) for å vise
5014 Universitetet, Rerqen
at Kina har støttet kontrarevolusjonære
krefter , har vi et helt annet syn på
enn dem .Det gjelder for det første
nslo:
Postboks 3815,
tilfellet øst -Pa kistan, der Gåsdal/.
Sørensen tydeligvis mener at den prolll l evå l Hageby,
letariske internasjonalimens prin·
Oslo 8.
sip per forlangte at Kina skulle støtt
Hanne Fdvardsen,
Mujibur-Rahmans indisk/sovjetisk
Tromsø:
Postboks 436,
støttede halv-fas cistiske bevegelse.
Det kan vel knapt finnes et eksempel
9001 Tromsø.
på en såkalt "frigjøringsbevegelse"
som ikke bør få støtte, verken fra
~UL - TRnNnHFlM:
kommunister eller fra progressive
- iry .AnP.FSSF.
nasjonalister! Det har etter vår
mening heller ingen hensikt å morali sere over at Kina ikke støttet oppPoks 1886 Jarlesletta,
røret på Ceylon,i 1971 , som ikke et
øyeblikk hadde mukughet fær å lykkes.
7000 Trondheiri.
Et spontant opprør er tross alt noe
annet enn en revolusjonær oppstand.
I det hele tatt er det en gJennomgående tendens ho s Gåsdal/Sørensen
til å rope på støtte til enhver
bevegelse, og til enhver tid, 03
streiken ... forts.fras. l
spesiellt hvis bevegelsen har tilholdssted i utlandet. {Politikken
og de permitterte. Men bestrebelsene
overfor KUL/KA vil vel være litt
på å nekte de permitterte dagpenger
mer tilbakeholden, eller snarere:
viser at permitterte og stre ikende
arbeidere står overfor en felles
bekjempelse, og ikke støtte?)
motstander. Når de "ansvarlige"
Dette er ingenting annet enn en
borgere, enten ~e representerer
projeksjon av de oppfatningene om
NAF
eller LO, nå angriper de
sosialistis k politikk som hersker
streikendes krav ,viser det tilpå den såkalte venstresida i Norge,
fulle at sjøl Kleppe-pakkas
over på ve rdenspoliti kken. At opp"forutsetning" om reallønnsstigning
gjøret med spontanismen fortsatt
var
en bløff.
må være en prioritert oppgave for
Vi vil imidlertid oppfordre de
kommunistene ha r Gåsdal/Sørensen
Bestillinger sendes:
streikende ved Nordzink A/S til
bare ytterligere overbevist oss om.
særlig kritisk å vurdere alle
RØDE FANE,
tilbud om "støtte" som innebærer
Postboks 2863 , Kampen.
en oppgivelse av det initiativet
Oslo 5.
de nå har tilrevet seg.
"Søtte" på slike premisser har
Navn:
a;tfor ofte vist seg å være en
støtt~ til streikers nederlag.
Adresse: ................... ............. .... .
I dag er streiken bare en dag
gammel, men dere har overbevist alle
Postnr. og sted:
om at dere mener alvor. Det betyr
at dere vil møte den hardeste
Ønsker RØDE FANE fra ............. ..... måned.
motstand. Men det vil like så
sikkert bety økt støtte blant
Har satt inn penger på postgiro 20 68 42.
arbeidere over hele landet.
Kommunistisk Universitetslag
;Betaler når jeg mottar første nr. med giroblankett.
vil for sin del ta initiativ til
støttearbeid på universitetene.
Vår propaganda i dette støttearbeid vil ta utgangspunkt i at
tvers i gjennom loven er den veien
arbeidernes kamp nå må føres for
å oppnå seier.
smab ... forts.fra s.3
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Streikestøttebyråkratiet
isolerer de streikende

situasjoner . I andre situasjoner, der
det f . eks. gjelder å garantere retten
til å organisere seg, opprette tariffav.
tale osv . lar dette apparatet s eg bruke.
Men det forandrer ikke karakter av den
grunn'Nettopp med utgangspunkt ai en
sak av denne type lar det seg gjøre å
propagandere marxistenes analyse av
LO overfor arbeiderklassen .

OM STØTTE TIL TAPTE OG NEDER_LAGSRAMMEDE STREIKER
Gruppevis , som vi har tatt opp annet KAN MAN BENYTTE LO - APPARATET ? Som vi har klargjort har imidlertid
steds. Gruppevis streik er noe helt an
Overfor denne to-skritt-tilbal<e-linjen AKP bidratt til en helt annen utvikling
net enn en mindretallsstreik.) Oddai Champignon-saken vil imidlertid AKP i denne saken. De har sementert
arbeiderne ville unngå en situasjon med hevde at en de rmed legitimerer LO gje- fremmedarbeiderne som en "egen grup
mindretallstreik . Derfor gikk de samlet nnom overhodet å la dem slippe til ,
pe " på en diskriminerende måte i fortilbake til arbeidet og viste styrke i
nå r LO få r ordne saken , få r de framstå hold til arbeiderklassen og dens borgerkraft av dette. Champignon- arbeiderne
som arbeidervennlige osv . En slik argu- lige eretter. Men at dette har skjedd,
demonstrerer derimot sin svakhet i
mentasjon lar seg selvfølgelig bare fram _bety r ikke at vi lar være å støtte arbeiselve streiken. Og det er denne svakføre av folk som i utgangspunktet har
derne , slik AKP fors øker å framstille
heten A~ føler seg tj~ ~~
avskåret seg fra å analysere LO-appa- det. Vi støtter selvf~lgeli& streiker sel~
AKPs oppførsel i denne saken har
I ratet og hvis kritikk består i personnår de ser ut til å li e ne e riag. Alle
imidlertid også en annen å rsak enn
1
utskjelling av LO-ledelsen. Dermed
·som merket seg vår opptreden under
deres generelle knefall for spontanitet
avslører AKP også at de ikke ønsker å Linjegalsstreiken , til sammenligning,
en : AKP har i lengre tid befunnet seg i
mobilisere beviss~ arbeidermotstand
vil huske at vi støttet streiken s å lenge
vanskeligheter bl.a . pga . sin fortid i . mot LO . AKP nærer et angstblandet hat den pågikk, og gjorde selvfølgelig dette
fremmedarbeiderspØrsmålet og har der- til LO-ledelsen og som reformister tror samtidig som vi kritiserte initiativet
med spesiell bruk for en s~sifikk
de bare at de kan benytte LO idet de
med å bruke studenter som streikevakfremmedarbeidersak forglatte over
gfenreiser LO.
.
ter. Og kritikken var berettiget i kraft
dette. Derfor støtter AKP opp om en
Som kommunister og marxister fast • av støtten .
isolas jonslinje i denne saken. ·
slå r vi derimot at LO apparatet er en
. Imidlertid er det en allmenn lærdom
del av
at bredere grupper i arbeide r klassen
CHAMPIGNON -SAKEN
don borgerlige st:lten og tar konsekvens 1ikke støtte r streiker ecm ha r nederlagen av det. En konsekvens er at dette
Forts . s. 3
ar e1 ersa .
ner e e ar e er as - apparatet må settes til side i kamps~ms sak 'og gJelder den borgerltge retten til å opprette tarmavtale. Åt arbel j
dere s kyves unna denne borgerretten er
arbeiderklassen ikke tjent med. Snarer,
er {l.rbeiderklassen tjent med at alle
arbeidere møter tariffavtaler og dermec
hele det borgerlige lovverket og den
borgerlige stats inngrep på en mest ·

Det er ikke bare LO-byråkratiet
som søker å sementere arbeiderklas sen på en klassesamarbeidslinje. Fra
streikekamp til streikekamp i den sis te tiden har det vist seg stadig viktigere for arbeiderklassen å føre en selv·
•stendig kurs også i forhold til et annet
apparat for klassesamarbeid. Det
siktes her til de "pe rmanente streikestøttekomiteene " som forsøker å tømre
enheten mellom arbeiderklassen og
småborgerskapa; og dermed på en annen måte blokkere for selvstendig
organisering av arbeiderinteresser.
Denne artikkelen s kal - med konkret
utgangsi:mikt i Champignon-konflikten
- vise hvordan dette byråkratiet sementerer eksiste rende legalisme og
spontanisme og i neste omgang skaper
basis for en ny og skadelig type a rbeids
kamper.
TILHØRER FREMMEDARBEIDERNE
ARBEIDERKLASSEN , AKP?
I plattformen for den permanente
streikestøttekomiteen heter det at en
støtter arbeide re foruten "bønder, fiskere, fremmedarbeidere og andre
grupper i folket " . Foruten at arbeide r.·
klassens interesser samordnes med
"andre grupper " går det av dette fram
at fremmeda r beiderne ikke tilh re
ar 1 er as sen. vir e 1g eten older
AKP fast ved sine analyser fra 1974- , mulig enhetlig måte for at de dermed på1
da de hevdet at "fremIIEdarbeiderne ha en desto mer samlet måte kan sette
subjektive og dermed objektive interes• dette til side . når det blir nødvendig .
semotsetninger i forhold til den nasjoI en situas jon som på Champignon, ·
der det ikke var politis k bas isfor strei!
nale arbeiderklassen" , som for øvrig
ble betegnet med uttrykket "etnisk en - ·e uer enhetlig opptreden pa arbelds pl...shetlig".
'.s en, må nødvendigvis kampen fa en mer
•
I forhold til aksjonen på Norsk Cham _d efensiv karal~te r. Og arbeiderne må
pignon har dette ytret seg i en kritikklø ~ { et s likt tlllelle arbeide med s ærlig inn
oppslutning om en linje som har bidratt retning mot den l0kale samorganisasjon
til å isolere disse fremmedarbeiderne med den hensikt å presse LO ytil å
• fra resten av arbeiderklassen.
_
gripe inn. For så vidt ville det bli be'Fciro.i AKP nødvendigvis aldri har
klagelig for AKP at det ikke er småborkunnet forstå at kommunister må lede gervenstre , men derimot arbeiderklas.
an i E>n aksjon og har plikt til å kr itl sen som viste seg i stand til å garanter,
scn' 'eilaktiN linjer , var de nødt til
borgerlige retter i Norge .
å k ~:e seg en mindretallsstreik
En bevegelse med utgangspumkt i den
i d cd tilfellet, som med overveldendC' lokale samorg ville med letthet kunne
presse det i dette tilfelle tilbakeliggendi
s ~ ~ynlighet vil mislykkes. Og det
er .ull overensstemmelse med dette
forbund Skog og Land til K opptre slik
at , ,KP (på løpeseddel 26/10) hevder at LO-forbund pleier og har interesse av.
det viktigste er at "arbeiderne kjempa At Wolleæk"k er medlem av NAF gjør
en heroisk kampk råste kampmotet og saken desto enklere , og en ville slippe
klasse?ater og i ke at en streik fører mange av de komplikasjonene den på
fram til seier . Overfor en slik forbruk1 -mange måter tilsvarende li!1'._sset-saken har hatt
politikk i forhold til arbeiderklassens
På den ~en side er det slik at LO
kampkraft føler vi oss forpliktet til å
kritis~re feilaktige li~jer .
ikke g11.r inn på en s lik politikk uten
For å oppkla r e hva vi mener med en press fra grunnphnet. Slik denne saken
"mindretallss t reik " , et begrep AKP . har utviklet seg, ser en seg på dette
utelukkende finner latter lig , kan vi
hold umiddelbart mer t ent med at AKJ:
sammeligne med Odda-streiken. La • spil er seg ut over or arbeiderklassen
oss tenke oss at 1/ 3 av arbeiderne på
enn med at et svakt forbund s ty rkes.
elektrolysen og 1/4 av støperiarbeideri ~ At KU L / KA ikke faktisk ha r hatt kaskulle streiket videre . Umulig . Det va pasitet til å føre ut en slik politikk , er
da også en situas jon med mindretalls- beklagelig, men ikJ..-, noe politisk argustreik Odda-a rbeiderne ville unngå .
ment mot oss . Poenget her er å klar
(Dette må selvfølgelig ikke blandes
gjøre at AKP ikke fungerer som et arbe
sammen med SVs latterlige kritikk av arbeiderklassens parti og grunnene til
Odda-arbeiderne for å ha streiket
dette .

,. I
).
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Vi gjengir her et innlegg holdt i
studentersamfunnet i. Oslo 30/ 10
av en representant for KUL.
De imperialistiske lands utenrikspolitikk er aldri diktert ut fra ønsket
om fred, men er alltid et uttrykk for
imperialistmaktenes og blokkenes
kamp om - og forberedelse til å nyoppdele verden. Den imperialistiske .
fas e er derfor en permanent førkrigss ituasjon , mens krigen på sin side
bare er en direkte fortsettelse av
utenrikspolitikken.
I den imperialistiske fase oppdeles
verden i imperialiststater og stater
og områder som undertrykkes og· utnyttes av imperialismen.
Kommuniste r støtter alle lands rett
til nasjonal, selvbestemmelse , men
vi støtter aldri imperialistiske lands
nasjonale krav som inngår som et
ledd i den imperialistiske utenrikspolitikk , og det gjør alle imperialistmakters krav som går utover retten
til selvbestemmelse. Nettopp dette
siste - å fors øke å skille mellom et
imperialistisk lands nasjonale og imperialistiske interesser i utenrikspolitikken er det som kjennetegner nasj .:
onalsjåvinistene fra den 2. internasjonalen.
Nettopp i denne tradisjonen er det
_AKP og Raud Front stiller seg når
de reiser parolen "Svalbard er no-rslc
land".
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I følge Svalbard-traktaten står
Svalbard under norsk overhøyhet sam
tidig som alle land som ha r unde r tegnet traktaten har rett til bl.a. økonomisk virksomhet på Svalba rd .
I den imperialistiske utenrikspolitikken har Svalbard stadig fått økt strategisk betydning i kampen mellom de
to supermaktene USA og Sovjet. I
denne situasjonen er Svalbard blitt
gj~nstand for kniving mellom de imper1alistiske blqkkene. AKP har her
entydig tatt parti -for den ene parten
- for NATO og norsk imperialisme.
"Klassekampen" nr. 81/76 gjengir en
utildekket nasjonalistisk uttalelse fra
sentralkomiteen i .AKP der man ikke
bare oppfordrer det norske fo lket til
å kaste Svalbard-traktaten på "histoxias skraphaug" , men di rekte blåser
i kampluren for norsk anneksjon av
Svalbard , under påskudd av at "Sval bard har vært norsk land i hudrer av
år" som· det heter.
·
Ut over dette fysiologiske a rgumentet
om at Svalbard "egentlig" er norsk
(et argument som forøvrig minner om
den blods-mystikk som AKP manet til
i frem~edarbeiderspØrsmålet , der de
hevdet at grensene mellom arbeiderne1
interesser falt sammen med etniske
grenser) gis det overhode ikke ett
argument for anneksjonspolitikken.
Altså en påberopelse av den mest
primitive nasjonalismen fo r å styrke
F ort s. - s. 3
•
""'

AKPs klasseanalyserevisjon :
TEORILØSHET OG OPPORTUNISME
grammet vårt har tent som eit vern
"Sentralkomiteen har nå skilt
mot revisjonisme oq som ein raud '
spørsmålet om klasseallianser fra
klut mot alskens o~portunistar
spørsmålet om hovedmotsigelsen. På
den måten blir alle de viktige prin- og revisjonistar". "Men den svarsippene tatt vare på og vi slår mot er ikke lenger fullt ut til behovulike slag revisjonisme." (AKPs Rø- ene for å føre en skarpere polemikk mot revisjonismen på klassede Fane nr. 3,side 23).
Dette skal være det geniale grep, analysens område". For det første: Hva har forandret seg så radi
det Colombi egg som sentralkomitekalt i Norge slik at det nå er
•en i AKP har foretatt for å komme
viktigere å "føre skarperepoleut av problemene med klasseanalysmikk mot revisjonismen"? For det
en. Men dermed har AKP-gruppem også formulert et absolutt farvel med i andre: Hvis det var "visse feil"
ma r xisme og leninisme. Teoretisk er i klasseanalysen, må ikke det
I nettopp ha vært revisjonistiske
det da gjort rent bord for helt å
kunne heng~ seg til sen ~AAborger- I fei]?
Det er i det hele uklart hva
lige spontanismen.
slags feil AKP vil til livs hos
Prinsippene t r pent stuet vekk
og er klare til å tas fram som ban- seg sjøl. Men at de feilene i
ner og faner når det er opportunt å klasseanalysen ikke hadde noen
proklamere seg som kommunister. El- konsekvenser for politikken, er
lers skal nå AKPs riddere helt fritt i følge AKP tydelig. Like tydekunne slå både i øst og i vest. AKP- lig blir det da at alt oppstyrgruppens landsmøtedeltagere som skal et om klasseanalysen i AKP bare
ta opp en revisjon av klasseanalys- er en skinnmanøver. Dette tyder
en på dette grunnlaget, må regne med på at hovedmotsigelse/klasseanalyse var skilt også på et tidet langt møte. Når politikken skal
utformes ut fra at hovedmotsigelsen ligere tidspunkt, men at det nå
først uttales åpent.
er skilt fra spørsmålet om klasseTeoriens manglende konsekvens
allianser, byr det seg jo fram en
for politikken viser seg når en
uendelig rekke kombinasjoner.
går inn på de delene som får diKriteriene for hvem som kan værekte konsekvenser for politikkre med på AKPs kamp, k&r. jo f.eks.
bli stor ~jeld i banken, store mus- en. Der blir det klart hvordan
politikken er fundert på empikler eller høyt støynivå når krava
risme og subjektivistiske foreblir ført fram.
stillinger som ingen ting har
AKP har altså funnet tiden inne ;, med
marxisme å gjøre. Men dette
til å revidere sin klasseanalyse.
blir jo en konsekvens av det schiHovedmotsigelsen mellom monopol zofrene skillet mellom teori og
borgerskapet og resten av folket
politikk som sentralkomiteen har
synes ikke å ha samme gyldighet
proklamert.
lenger.
Vi antar at bl.a. kinesernes
Hva er marxistisk klasseanalyse?
kampanjer i fjor mot revisjonismen
som har lagt så stor vekt på at
Grunnleggende i en marxistisk
proletariatets klasseinteresser
klasseana
lyse er å se grupper av
al ene må være bestemmende for promennesker i et samfunn ut fra
letariatets diktatur,har tvunget
hvilket forhold de har til proAKP til å forsøke å etablere en
duksjonsmidlene. Kla sser er store
mer marxistisk klasseanalyse. Vergrupper av mennesker som skiller
balt er også Gråtopps artikler en
seg ut fra hverandre ved den plass-:
tilnærming til marxismen. Det
en de inntar i et historisk beI
vrimler av sitater fra klassikerne
stemt system for samfun,1smessig
'
og i en rekke spørsmål formuleres
problemstillingene marxistisk. Det- produksjon. Med dette utgangspunktet bestemmes også hvordan
te kan gi skinn av at AKP nå vil
den samfunnsmessige rikdommen
konsolidere seg på et proletært r
framkommet gjennom det samfunnsgrunnlag og for en stund forsone
messige arbeidet fordeles.
marxistssk innstilte personer i
I det kapitalistiske samfunn
beveoelsen.
er kapital-forholdet det alt doHvor lite seriøst dette oppm~nerende. Det setter seg igjengjøret imidlertid er,kommer fram
nom i alle vesentlige forhold
når Gråtopp i AKPs Røde Fane sier
mellom menneskene. I det kapitaat "hovedtrekka i klasseanalysen
listiske samfunn er akkumulasjonvår er riktige" og videre "pro-

I

FOR 15 KRONER KAN DU FA KJØPT 3 ARGANGER AV

BIUDIE~le

en - kapitalforøkningen - selve
driv kraften i økonomien, og arbeidet er blitt et moment i produksjonen. Ved å vi~~ hvordan
arbeidskraften er blitt vare påviser marxismen vitenskapelig
utbyt tingsforholdet. Rundt detie
utbyt tingsforholdet er det at
klassene avleirer seg i det kapitalistiske samfunnet. Gjennom
produksjonen tilegner kapitalistene seg som eiere av produksjonsmidlene det ubetalte merarbeid
arbeiderne utfører for kapitalistene. Dette merarbeidet danner
grunnlaget for den stadige kapitalforøkningen .
Arbeiderklassens revolusjonære oppgave som eiendomsløse
ligge r i å oppheve dette utbyttingsforholdet. At arbeiderklassen er revolusjonær~ er en objektiv bestemmelse, uavhengig
av hva den enkelte syns eller
mener, uavhengig av om en enkeltkapitalist mener at han ikke
utbytter eller om en arbeider
personlig mener at han ikke
blir utbyttet. Det er med denne framga-ngsmå ten at sosial ismen blir vitenskapelig. Og den
står i skarp kontrast til AKPs
diffuse begrep om "folket" og
SVs like diffuse begrep "det
arbeidende folket"; og • elil!ers
all f orm for mer eller mindre
tilfeldig lokalisering av
antikapitalistiske, opprørske
individer i det norske folket.
Det er viktig å ha disse
kjensgjerningene for seg når
det er snakk om en marxistisk
klasseanalyse. Det er på disse
punkt ene at den skiller seg
grunnleggende fra alle mulige
borgerlige klasseinndelinger
som skjer enten ut fra hvor
den enkelte subjektfvt mener
seg å høre hjemme eller ut
fra tilfeldige empiriske størrelser som lønnsforskjeller,
utdannelse el. l.

( l 9 69 - l 9 70 - l 9 71 , i a l t l 4 numme r ·)

BESTILLINGER SENDES:
RØDE FANE, POSTBOKS 2863, KAMPEN, 0SLO 5.
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Det er særlig på spørsmål et om borgerskapets enhetlige
interesser at Gråtopp mener
AKPs klasseanalyse er svak. I
AKPs prinsipprogram heter det:
"Den statsmonopolistiske kapitalismen har ført til skarpe
motsigelser mellom monopolkapitalen og småkapital i stene".
Denne mosetningen skulle gjøre småkapitalistene til en del av folket
og dermed til allierte for arbeiderklassen i kampen mot monopolkapitalen
! !! Når Gråtopp nå går imot dette,
er det ikke ut fra en marxistisk forståelse av kapitalister, små som store,objektivt er sveiset sammen i interessen av å opprettholde og å øke
profitten. Rakgru nnen for at det nå
er feil, er at erfa-ringen har vist
ved tilfeller som f.eks . Hatlebakk,
at arbeiderklassen ikke kan regne med
småkapitalistene som allierte.
For at småka~ita1 i sten skal kunne
forstås som en del av arbeiderklassen,
må han for AKP-gruppens medlemmer
altså først ha trakassert noen arbeidere.
Pisken har med andre ord inntatt den
plassen teorien har i marxistisk analyse.
Mangelen på forståelse av klassene
som noe objektivt, satt gjennom kapitalforholdet, viser seg også når
Gråtopp behandler «e~" den norske
arbeiderklassen.
Gråtopp ser det som sin oppgave
å vise at arbeiderklassen er i flertall blant ~orges befolkning.
Ved hjelp av statistikk kommer han
fram til at arbeiderklassen utgjør
60 % av befo lkningen i ~orge.Det er
tydelig at det er dette at arbeiderklassert-<er-i -flertå1l som c:uør at den
e~ revol~sJonær oq må ha ledelsen i
kampen for sosial~smen. Det blir urettferdig at arbeiderklassen som utg~
maJor1teten, ikke har makta.Det sier
seq selv at den slaqs bev1ser ikke
vill~ være nødvendige når en har bestemt proletariatets oppgav.er gjennom det herskende kapitalforholdet i
samfunnet.
På samme måte er det når Gråtopp tar
utgangspunkt i at" borgerlige sosiologer og sosialdemokratiske ideolBger
sprer hver med sitt nebb myten om at
arbeiderk lassen ikke lenger er en undertrykt og utbytta klasse, og sprer
løgna om at ffrbeiderklassen holder på
å forsvinne". (Pirat-Røde-Fane. nr. 3,
Forts. s. 3
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Streikest ... forts. fra s. 1
et i seg. Og innsamlinger til tapte strei ·
ker har aldri hatt suksess. Vi minner
om Torp-konflikten som s prakk, hvorpå
aktivistene ble dømt til bøter og om stu
er streiken på Herøya midt i 50-åra.
I begge tilfeller satte NKP igang innsamlinger og begge ble like mislykl<et.
Like fullt var det riktig å gå til innsam
lingøaksjoner. Noe annet ville vært å
legge seg på kne for den spontane stem
ning i arbeiderklassen.
Ikke desto mindre må vi kjenne til
og vedkjenne oss denne s pontane situasjonen for å ku,nne handle. Om en forsø~er å f~am.s~~ll~ t~te strei~er ~om
seire , slik AKP .11:llt~d gjø!,'-", . tydeligst
de~onstrert i ~i~eliet. ~inje~ds, har
en i utgangs.~t ~~e h,ar.~ .avs kåret
seg fra muligheten ~tl ~-trekk.e lær,µommer av et ne~rll!-t, men ?'s~ effektivt
blokkert mulighetene ~~ra,.(~ støtte
til de n?deria~r~med~. J>! et r81,1t
sympatigrunnlag,
.
Vi støtter' Cliai;p.pigno~rbeiderne på e
alikt E&'lJlpatigrunnlag. Vi støtter m.a.r,
disse arbeiderne på det samme grunnla
et som AKP alltid støtter streiker. Hvo
for skal så AKP hisse seg slik opp_over
en type støtte som AKP opphØYde til
prinsipp for adskillige år si.d en?
·Det kan skyldes at vi i motsetning til
AKP vedstår at det er på dette grunnlaget vi gir var støtte. Vider_ei det at
v i ~ vil holde Champignon-arbeidernes ~Popp som noe ell:1:1_empE;_l_ for
ai;beiderklassen, men dermwt vil _ad
v3re mot å b':'11ke ~Us_varend? metoder i
t:msvarende situasJ_o ner. _I tillegg ved~
kjenner vi oss dette som. vår plik:t.

HAMMERVERK-SAKEN
Hammerverksaken har visse likhets
punkter med Champignon -streiken og
kan derfor btdra til å understreke det
vi her vil fram til. Også her dreier det .
seg om en arbeidergruppe hvis aksjonsform har vbidratt til å isolere dem
fra arbeiderklassen. Som'etreik'' betraktet eksisterer hammerverks aken .
idag utelukkende i kraft av det permanente apparatet og en kan ikke analysere den politikken hammerverk-arbeiderne står for idag løsrevet fra dette
faktum.
På ds amme måte soiµ utgiµigspunktet
.for at Champignon-"streiken" overhodet
kan føres slik den gjøres idag er et
· apparat med. behov for en "fremmedarbeidersak,", · .har samme apparata
legaiisi:ne og fundamentafe orientering
m ot .forandring av.det borgerlige lovverket (noe som s~ldes dets klassemessige basis) ført fra~ til at Hammervetka:rbeidernes kamp i stadig større
grad har orientert seg mot det få føre
kampen som en kamp innen rettsappa~atet.
.
~ det var selvfølgelig på dette
grunnlag KUL gikk imot å viseHammer
-:verk-filmen.i DNS som en O
ummerin
av møtetema:"Streikekampenes betydnin
.og at vi stemte mot AKPs resolusjon.
.
·
STREIKEKAMPER, PÅ SMÅBORGERSKAPETS PREMISSER
Det som er viktig å forstå, er at både
når legalismen vinner fram blant Hamm
erverkarbeiderne og når Champignonarbeiderne isåleres fra arbeide·rklas ·
sen, så .skyldes ikke _dette tilfeldighet.ex: men en bevisst ført og analyserhar
politikk.

Nytt mater iale fra KUl
KUL HAR GITT UT TO NYE TRYKKSAKER:
.
DET NASJåNALE SPØRSMÅLET 00

SOSIALISMEN .

OG
..
SMÅBORGERSJ{APET 00 MVQLJJS.JQNEN

. Hve: ken d~n legalistiske linja eller
isolas onsHn a det ene t~en er ikke
utelukke e! an _re har ti ensi a
~ø re fram ti seier. Det er · a e er
ikke poenget fo r småborgerskapet1;1
~lsmennii arbeiderbevegelsen at arbeiderkamper fører fram til seier.
Tvert imot er poenget slik det ble utt1:l7kt ~ ~evnte _DNS-møte "å gjøre negative erfaringer med den borgerlige
staten". Poenget er videre at de arbeiderg~ppene som gjør disse negative ~rfa:iingene, skal føle !!_eg- isolert
fra alle andre enn nettopp den permanente streikestøttebevegelsen og AKP.
Dermed er det også klart hvord,an
helt bestemte typer arbeidskamper
kommer til å fre;niels~~ . i k+aft av
nettopp dette _ørgani.5asjons1tpparatet;
Nemlig aks~t>~er· der arbeiderne i kr~1
av o".'erqrei.:01,1 s~~nt3:11itet, .mangel pa
for.b er.edels,e,_ $0,U dadtet pa arbe!dsI?l~ase:11, ø_s,v: 1 ut.[t~gs~kte! er isolert fra spontan.s~tte i arbeiderklassen. Spont~t ~r det .!:!~ ~i ya~ inne
på nemlig Run basJs _i ax:beid,e rk,assen
for støttetil ka:nip~r,SoID; _i utgangspumktet vitner om E\ttfKe.
Men det er denne . p'e "svake" 11.~joner som er skre ersy e or e per
, manente byråkratiet. Di~se aks Jonene,
som bæres o~b av medlidenhet og gode
fr!lelser i me omlagene på bekostning
av offensivt innrettet arbeidersoliqaritet
an a e er i e represen ere noe
annet enn ne~a ive e arm~er. or oss
som kommuruster gjelder et
_For_ os1;1 som kommu1!ister gj!'llder det
stikk i strid med dette a bidra til at
erfaringer bearbefdes,. slik at de komer ti~ å omfatte en bevisst vurdering.av
politisk innhold og organisasjonsform

AKP's kl~sse ... . forts . fra s.2

side l3.) Her k9mmer 1gJen statistikken Gråtopp til hjelp. Ta.bellene taler
sitt tydelige språk: Vi har fremdeles
en arbeiderklasse i det norske samfunn.
Den s1ag.s t~:11 inge.r blir Jo også nødven
dig.e så lenge ,ii· <!rbeid_e rklassen ikke
gir seg ut fra en beste11J11els.e av kapitalismen. Har en slått fast at det
hersker ka p-ita 1isme , er. o·gs:å eksis tehs en av arbeid~~klassen gitt.
Dessuten: Hva inenes c'fet med at "arbeiderklassen er den mest revolusjonære
klasse .i Norge?" Dette impliserer at.
også a_ndre klasser i det norske samJunri
er revolusjonære, men ikke fullt

i en arbeidskamp. Vårt mål Er at arbeiderklassen lærer seg å sette til
side oæiå dette byråkratiet .Dvs. å
mottå dert økonomiske støtten og avvise
politikken.
Studenter som på et k;ommunlstiske
g ~ vil støtte arbeiderlkamper,
kån bidra ·m dette på en positiv måte:
Gjennom å del~ i KULs .politiske og
økonomiske støttearbeide for st.i;-eiker
som viser seg å ha livets rett og støtte
i arbeiderklassen, og å bidra til at
tendenser til slJ~. str~iker v~er fram.

DELTA I KULs STR,EIKESTØTTEARBEIDE.'
AVVIS DET PERMANENTE STREIKEST(/)TTEBYRÅKRATIET.'
FRAM FOR ARBEIDERKLASSENS
SELVSTENDIGE ORGANISERING.'

~-å ll)Ye som arb_e ider~lassen. Kan arbeiaerklassen som kla.s·se var objektivt
'mer: eller intnctre revolusjonær? Mener
endett~, har ·en også ugjenkallelig
sagt fa.rvel til et kommunistisk standpunkt.
· Dette er bare noen av mange eksempler p.å l')vordan den marxistiske teorie.n settes til side i den konkrete analy~en.
.
Til tross fbr forsøket på å gjen~
reise den marxistfske teorien, er den
altså frem~les ek·skl udert fra po 1 i tikken, og da kan pØl iti.kken ikke
bli a.nn.e t' enn oppqrtunistisk. AKPs
tackl ing av feminedar~ei d.e rspørsmå 1et illust.rerer dette til fulle.(Jfr.
annen artikkel i dette nu111mer )

DE FÅS PÅ STAND ELLER VED
HENVENriELSE TIL KUL SENTRALT.

AKP stadig ... forts, fra .s : 1
nfallenhet, men over at den har gjort
vondt verre ved å invitere en amerikansk ekspedisjon til Svalbard det norske borger skapet og dets alak~rat som ikke dette er et konselierte i den inte·rnaåjonale kampen.
kvent utttykkk for de norske nasjonale
Istedenfor skjelles t'Elgjeringa ut
interessene her. Istedenfor innbiller
at den ikke konsekvent nok har ført
fram en anneksjonslinje. · (Denne .pol- AKl> ·seg ·at det norske borgerskaps
militære forsvar overfor Sovjet uteitikken knytter seg til · da: . tf'lidisjonlukkende er av defensiv karakter.
elle . fascistiske 11-11grep på det borDe ser dermed ikke de.Il norske impgerlige demokrati for at det ikke
konsekvent nok kart framføre de nas- erialismens aggresive kara~er.
Ko:m.munistenes linje må være å
jonale krava.)
AKP prøver dessuten å innbille a_rbei- ikke støtte noen imperialistmakta
eksp~sjonskrav på Svalbard. I den
derklassen at · Norge har særegent
nåværende situasjo.uen vil dette si
nasjonale interesser i dette anneksjonsspØrsmålet som ikke er imperial- opprettholdelse av innholdet i Svalbard
traktate_n - de forskjellige nasjoners
istiske. Derfor .jamres det i uttalelike rettigheter på f'·,albard.
lsen ikke bare over regjeringas un-

for
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A. DEN PROLETARISKE INTERNASJON ALIS MEN

KUL stille r kandidatstyre til valget i
studentersamfunnet i Oslo .
Vi har lagt fram følgende møteprogr amfo rslag for neste semester:
(en nærme1·e politisk begrw nelse
for programmet kan få es ved henven delse til KUL)

1. Imperialismen - arbeiderklassen
og det nasjonale sp<J)rsmål.
Innledere fra KUL, FAF ,SV og AKP .

2. Palestina - klassekamp og nasjonal
frigjøring.
Innleder:representant for PFLP
3. Kan fremmedarbeiderne stole på
småbo rgerskapet ?
Innleder :Finn Sjue, AKP og G. Høgsnes
KUL.
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4. Proletariatets diktatur i Kina .
Innleder:Eivind Viken , redaktør i
Den røde Arbeideren.
ONSDAGSMØTER

1. De ulovlige streikene i 1970 og
deres betydning.
Innledere:Kjell Hovden, Kjell Pettersen, Bjørgulf Froyn.
2. Korporativismens økonomiske og
politiske grunnlag.
Innleder :JørgenS andemose .

2. Parti og Klasse
Gerd L Valla - Rune Slagstad
3. Begrepene høyre-venstre i
politikk en .
Trygve Bull - P . Nafstad
4. Arbeiderklassen og den nasjonale
kulturen.
Sæmund Fiskvik - Nils J. Ringdal

3. Suspensjoner og eksklusjoner i
fagbevegelsen.
Innledere:Tor Larsen , KA
Karl o. Rikartsen,SV

5. Kvinnen og sosialismen trenger vi en separat kvinneorganis erir.
organisering ?
Rytter - Hagemann - S . Myklebost

C:KLASSEANALYSE OG POLITISK
STRATEGI
1. Sosialdemokratiets utvikling til

Organ for Kommunistisk Arbeiderforbund
Abonnementsprisen er kr. 20. - pr. år.

_,..

Bestillinger sendes:

»n ff'!f(Øfl fll

Postboks 2863 , Kampen.
Oslo 5

2. Arbeiderklassen og den økonomi.Jke
krisa.
Imnledere :Jon Langdal , I<.1.JL Knut
Kjelstadlie, SV.
3. Strategi for sosialisme - hvor gå r
hovedmotsigelsen ?
Innlede re : Tron Øgrim , AKP
11 Stein Hoftvedt, KA

1

10. Sosialimperialisme og revoluson
i India
Representant for PCI (m-l).

!li 4. Proletariat og småborgerskap på

llHva skjer i Irland ?
Representan(er for Irlandskommiteen
og Irlandsfifonten

5. Hvorfor et nytt '·ommunistpari i
,,.Norge ? Innleder fra KA

landsbygda.
Innleder:Ra.gnar Kristiansen , KA.

I
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sosialfascisme.
Innleder :Hara1d Berntsen , KA.

6.Skiftarbeid og rasjonalisering.
Geo rg Vikshåland.
7. Sovjetunionens karakter
Truls Wyller - Hans Ebbing

9. Eurokommunismen
tl!.ken - Enerstvedt
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B.FAGLIG POLITIKK

1. NKPs utvikling etter krigen
Ester Be rgerrud, Martin G. Knutsen

8. F rigj ø ringskampen i det sørslige
Afrika
Trude Mostue
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