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Situasjonen i Kin a :

PROGRESSIVE EKSKLUDERES
FRA AKP.
AKP ha·r igjen måttet gripe til eksklusjoner for å rense organisasjonen for progressive elementer . De
ekskluderte har redegjort for bakgrunnen til eksklusjonen, - og sitt
syn på AKP's klassemessige basis
og politikk i en hvitebok med tittelen "Røde fraser og svarte knep".
Selv omKUL mener hviteboken tildels er preget av et moralskt, og
mindre et politisk oppgjør med
AKP, vil vi likevel anbefale hviteboken fordi den gir et relativt godt
bilde av AKP's indre liv og avslører de vaklendes tro på at AKP kan
radikaliseres innenfra. De eks klu dertes adresse er:
Østsiden Arbeiderinnkjøpslag
Postboks 1129
1600 Fredrikstad

KAMP MEllOM BOR&ERSKA P 06 PRDl ETAR IAT
KRITIKKEN AV TENG
Etter Chou En-lai's død for litt over
ett år siden fant det sted omfattende
demonstrasjoner på Tien An Men-pl:issen i Peking med krav om bl. a. inn settelse av Teng Hsiao-ping som
statsminister. Disse ble omgående
slått ned og stemplet som forsøk på
å utnytte en kient og kiær leders
bortgang til å vinne posisjoner i parti og stat for Teng og
hans meningsfeller. Så langt fra å
føre til noen borgerlig restaurasjon ..,
utløste demonstrasjonene i stedet en
intensivert og mer omfattende kritikkampanje av Teng's borgerligøkonomistiske politiske linje. I dag etter Mao's død - har vi i forbindelse
med ett-årsdagen for Chou's død
kunnet bevitne nye demonstrasjoner
bl.a. på Tien An Men-plassen - med
identisk innhold! Også på offisielt
godkjente veggaviser reises det krav
om rehabiliterning av Teng, og i det
hele tatt brukes dette "massekravet"
nå som legitimering av myndighetenes
stadig klarere tale om det berettigete
i å rehabilitere personer som Teng.
Det synes hevet over tvil at det bare
er et sp,;,rsmål om tid før det kinesis ke borgerskaps fremste represen tant - Teng Hsiao-ping - bringes til ,
makten av den "moderate" Hua Kuofeng.

Vi tar dette som en bekreftelse på
at "oppgjøret" med "de fire" etter
Mao's død betegner en borgerlig
fløys angrep på en revolusjonær
linje i partiet. et "oppgjør" det ikke
var mulig å ta så lenge Formannen
ennå var i live .
Det siste års grundige kritikk
av Teng Hsiao-ping var hele tiden
uløselig knyttet til en mer generell
kampanje for å styrke og befeste prolatariatets diktatur i Kina. Oppgjøret
med den økonomistiske politikken tok
ikke primært form av personangrep ,
men var ledd i en dyptgående politisk
kampanje for masseskolering i Marx'
og Lenins skrifter om økonomi og
politikk, spesielt om proletariatets
diktatur , for å høyne det generelle
politiske nivå, for å styrke arbeiderklassens hegemoni på alle plan, for
å politisere avgjørelser og retningslinjer f.eks. på bedriftsnivå, for å
revolusjonere undervisningsvesenet
og for å kritisere alle tendenser til
k~rrierisme og byråkratisme i stats administrasjonen. Kort sagt: kampanjen førte videre det beste fra
kulturrevolusjonen. prinsippet om
å sette politikken i høysetet. om å
ta klassekampen som nøkkelleddet. om
å fortsette klassekampen under sosialis men for på arbeiderklassens grunnlag
å omdanne hele samfunnet .
Forutsetningen for å realisere disse prinsippene er den høyeste grad av

Strei ken.på brygga
og lega lism en
Arbeidsretten og de historiske
erfaringene .
De lovparagrafer de streikende
bryggearbeiderne skal prøve sin sak
i henhold til er behendig pakket inn i
"uskyldige" formuleringer. Dette
berører likevel ikke det faktum at
arbeidstvistloven er slik utformet
at nær sagt enhver streikekamp fra
arbeiderne rettet mot utbyttingen for bedre lønnsvilkår eller mot
lønnsnedslag - blir ulovlig. Og ulovlig blir enhver streik som dømmes
tariffstridig (dvs. som brudd på inngått avtale).
Arbeidsretten er den instans innen
det borgerlige lovverket som avgjør
om streiken er ulovlig og deretter

har til oppgave å idømme bøter og
økonomisk erstatningsansvar for den
tapende part. Erstatningens størrelse
kan eksempelvis være opptil det en
kapitalist kan dokumentere han har
"tapt" i driftsoverskudd og profitt pga .
arbeidsstans eller "gå sakte " aksjon.
Eksempler på arbeidere som er blitt
idømt høye bøter fins det nok av. Lokomotivførernes forening og stuerne på
Herøya representerer blant andre denne kategori.
En · analyse av disse eksempler er
viktig lærdom for bryggearbeiderne.
men enda viktigere er de senere års
streikekamper som viser veien tvers
gjennom det borgerlige lov - og regelverk - Norgas-arbeiderne og senere
Sauda's ovnhusarbeidere, Oslo Spor-

klarhet m. h. t . de ulike politiske linjer som eksisterer innad i kommunistpartiet . Uten grundige oppgjør
med feilaktige politiske linjer åpner
man i neste omgang for fri utvikling
av alle borgerlige krefter i samfunnet
som helhet. Den politiske linja avgjør
alt - som Mao hamret inn like til sin
død .
Når alt så Teng og hans likesinnede
ble anklaget for å "ha slått inn på den
kapitalistiske vei", betyr det at den
kurs de la opp til for den videre utvikHngen av samfunnet , nødvendigvis vil-'
le ha ført ti 1 innføring av borgerlige
produksjonsforhold .
Det er tydelig at det i dag ikke minst
er personer innen partiet som ·i lengre
:tid har følt seg tråkket på av "over'dreven ktitikk" som i det de igjen kommer i maktposisjoner. lar all ·
oppdemmet vrede ramme lederne av
den tidligere kampanjen. "Fire-banden" (Wang Hung-wen, Chiang Ching,
Yao Wen-yuan og Chang Chun-chiao)
sto da også i spissen for den tidligere
kritikk-kampanjen .

SUSPENSJON AV STUDENTTILLITSMANN POLITIVOLD MOT STUDENTDEMONSTRASJON

I Tromsø ble en studentrepresentant
i Samskipnadens budsjett utv!tlg sus~n
dert i høst fordi han offentliggjorde .
Samskipnadens budsjettforslag i den
nye studentavisa i Tromsø. Men denne
offentliggjørelsen av budsjettforslaget
skjedde helt i tråd med tidlig~r~ praksi
Den eneste forskjellen er at tnligere ble
informasjon spredt via løpesedler av
den enkle grunn at Tromsø-studentene
"DE FffiES_" LINJE
ikke har hatt egen studentavis .
Studentdemonstrasjonen krevde at
Det er klart at vi ikke besitter noen
Samskipnadsstyrets
behandling av susdetaljkunnskap om hva "de fire" har
pensjonen skulle skje på et åpent
stått for i kinesisk_politikk . Likevel
møte. Flertallet i Samskipnadens styre
nektet og flere styremøter blei utsatt
•Forts. neste side
pga. demonstrasjoner. Lørdag 11.1276 var Samskipnadens styre igjen samlet til møte og et 30-tall studenter dem
onstrerte igjen mot suspensjonen og
for at møtet skulle holdes for åpne
dører . Demonstrasjonen foregi~ i
Idet "Gnisten" går i trykken, går
bygningen der Samskipnaden har ·
de streikende bryggearbeiderne
kontorer . Da studentene gikk inn på
inn i rettslokalene. "Gnisten" er
møtet blei politiet tilkalt, grangivlig
derfor avskåret fra å kommentere
av gårdeieren (Arnesen). Politiet kasrettssaken, men tar i denne artiktet ut studentene og Samskipnadens
kelen opp de mer prinsipielle sidstudentrepresentanter forlot selvsagt
ene ved str.eiken med spesiell vekt
møtet i protest mot politivolden .
på legalismen og dens betydning
Resten av Samskipnads-styret holdt
streikefronten.
møte og vedtok suspensjonen .
Det er klart at suspensjonen er et
veiers betjening m. fl .
direkte angrep på studentenes tillitsDisse streikende arbeiderne kuttet ut ,mannsordning. Og som sådan må den
LO-organisasjonen, etablerte en streik avvises av alle studenter og ansatte
komit~ og organiserte seg bak denne .
på universitetene . Bare ved bred
De forsøkte ikke å forsvare eller å er? oppslutning mot suspensjonene kan stud
bre rettigheter i rettssalen. men negh- entene vinne fram i denne saken som
sjerte dommene og fortsatte k_a mpen en dreier seg om studenttillitsmennenes
hetlig . Det ble satset_på ~rbeiderne~
soleklare rett og @t til å informere
egen kampkraft og sohdaritetsstøtte fra grunnplanet om sitt arbeid.
hele klassen som politisk brekkstang
KUL tar også på det skarpeste avstand
mot borgerstatens evne til å ?jennomføre fra politivolden mot studentdemonstrarettsforfølgelser mot de streikende •
sjonen og mot universitetsstyrets forsøk
For disse streikekam?ene var den st~~- på å bagatellisere motstanden mot sustegi og taktikk for arbeidernes ~konor:mr pensjonen og undergrave Hovedallmøte
ke faglige kamp som er oppsummert i J SU som studentenes øverste organ.
strassbourgertesene ledetråden. Parol 1
STØTT UNDERSKRIFTSKAMPANJER
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KAMP MOT SUSPENSJONEN
.._

som ikk_e skiller seg ~esentlig fra Tengs
økonom1sme . Det er 1 den forstand det
er helt bere ttiget å si at Lin Piaos
"venstre"linje i re aliteten er "ultrah~y r e ". Den fløyen i partiet som skytset
na rettes mot, har imidlertid intet felles
med Lin Piaos "ekstremisme". Alt tyder
tvert om på at de fires fløy er den som
mest konsekvent har tatt et oppgjør med
kulturrevolusjonens kvas·1- ve t
ns re ·

sel mo~ en feilaktig taktikk nettopp
under tilslutning til den allmenn-poli tiske lini a!
Dermed er vi inne på det
taktiske ~pill i klas sekampen i
dagens Kina•
måten går i spissen også for avskaf . Både innen "høyre" og "venstre" ,
felsen av alle slags feudale forhold.
fu~nes det selvsagt uenighet - ikke
rekrutterer det en rekke medlemmer
mmst om de!,l taktiske
• .
og vinner oppslutning på den borgerlig framgangsm ate. F . eks . star ikke
Teng
og
Hua
i
ett
og
alt
for
det samme
demokratiske revolusjons premisser.
like
lite
som
det
kan
være
riktig å
man får tilslutning fra folk for hvem
"DE FIBE"' OG MAO TSE - IVNG
regne med noen fullstendig enhetlig
den sosialistiske revolusjon egentlig
revolusjonær fløy . At slike "striMange vil sikkert vinne det merkelig
er tenkt bare som den mest konsekvente
digheter"
pågår og alltid vil pågå,
at
ikke
et
samlet
kinesisk
folk
spontant
form for og videreutvikling av det bor kan i midlertid ikke tildekke den kjensreiser seg for å styrte Hua - fløyen .
gerlige demokrati . I den sosialistiske
dersom denne bryter med Mao Tse-tungs gjerning at slik klassekampen nå
fasen , der den sentrale oppgaven er å
politiske teori og praksis .
har utviklet seg . står striden
avskaffe selve den borgerlige rett , for
faktisk mellom Teng Hsiao-ping'"
For det fø rste m å man si at det ikke
dermed å legge grunnl aget for statens
og Mao Tse-tungs politiske linjt._ len ger la r seg benekte ai de fire og
bortdøen. stilles spørsmålet i all
deres fløy har hatt og har betydelipikke mellom den "moderate" Hua
sin krasshet: borgerlig eller prolemassestøtte. Hu a Kuo-feng sa i sin
Kuo-feng og de " rabiate" fire . Det
tarisk revolusjonæ r ? Det er netny ttå rsta le at landet ville blitt rammet
finnes ingen som helst grunn til å
topp denne SPØrsmå lsstillingen som
av borgerkrig om ikke de fire var blitt
gi sin tilslutning til alt det de fire
med alle kraft rammer borgerlig ang repet "i tide". Videre at kampen
må ha stå tt for av mulige taktiske
demokrater av Teng-Hsiao-ping's
mot dem har høyeste prioritet på alle
feil og "venstre"overslag i enkelttype. "sosialister" som ikke innser
plan i partiet i året som kommer. Det- spørsmål. så meget desto m indre
at under sosialismen gå r hovedte skjer samtidig med meldinger om
som det sikkert er eventuelle overmots igelsen mellom proletariatog
opprø r og borgerkrigsliknende
tramp fra deres side Teng la r Hua
borgerskap , ikke mellom imperi tilsta nder i en tredjedel av -landets pro - benytte seg av for å bortlede oppalismen og "folket" .
vinser .
merksomheten fra hvilke grunnDet var nettopp denne
I dagens Kina er det selvsagt politisk leggende forskjellige linjer som
problemstillingen som under "de
umulig å kjø re offisielt ut mot Mao Tse- står mot hverandre . Det blir desto
fires" lede lse ble satt i fokus under
viktigere for oss å klargjøre hvil tungs politiske retningslinjer . Men det
kampanjen for å styrke proletariaken motsige ls e som ligger til grunn
er langt fra noe flertall av Kinas
tets diktatur. og det er bl. a. her
for det tilsynelatende til feldige
borgerlig-demokratene både i Kina og
millionmasser som vet hva ved per spil'i av personlige interessemotsonen Mao Tse-tung og hans tenkning
og i Norge (ved "AKP") mobiliserer
sehinger på "den politiske arena".
som er verd å beundre og holde i hevd.
a lle mu lige "folkelige" fordommer for
At kampen i dag står mellom to
Det er fullt mulig for nye makthavere
å "avs løre" skurkene: de var "mot"
antagonistiske linjer i det kinesiske
å skifte politisk kurs uten at andre enn
"demokrater" , mot "demokrati" . følkommunistparti, mellom en revolugelig for borgerlig diktatur! I dette
de mest klassebevisste arbeiderne
sjonær og en borgerlig politikk .
tilfellet viser selve måten å gå tii. an i første omgang skjønner det .
blir bl.a . bekreftet av at de siste
Nå r det imidlertid gjelder de
grep på hva slags t ankehorisont <:!_age rs angrep _!'.fil!1mer langt uten.for
og dermed kl asseinnhold! - som må
personer som er innblandet i dagens
de fires tradisjonelle tilhengerskare .
forsvares.
strid, er det påfallende at Hua KuoKritikken mot borgermesteren i PeDet er i tråd med dette , med
feng ikke har et eneste "Mao-sitat" å
king, Wu Peh, og mot øverstkommanoppgjøret med s æ rlig eldre personer
vise til som retter seg mot "fire-gjenderende for Peking militærdistrikt
gens11politikk . I den omfattende utsom har sluttet seg til partiet på bor(som hadde ansvaret for å slå ned på
gerlig-demokratiske premisser , vi
skjellingskampanjen som nå pågår .
demonstrasjonene på Tien An Menmå forstå at de anklager som nå reises finner vi ikke annet enn for det første
mot dem , hovedsakelig dreier seg om
enkelte personlige ank lager mot Chi.ang plassen for et år siden , viser
det feil aktige i å betrakte "oppgjøret"
fors øk på å ville ''splitte" det kinesis Ching fra hennes m anns side og for
som en strid mellom
ke "folk " - uten at man i det hele
det andre en advarse l: "Dann ikke fraktatt antyder hva slags splittelse det sh"lll- sjoner . De som gjør det. vil falle" . Og : spesielt de fire og Hua - fløyen . Når
Teng rehabiliteres. vil det bli sta le være snakk om. I et samfunn der
"Dere burde væ re forsiktige: bli ikke
dig klarere at det er det kotrekte
det forstatt eksisterer klasser . m å
en fr aksjon på fire personer . "
i de fires politikk, som alle virnye og korrekte politiske linjer nødvenDen eneste "kritikk" Hua har å vise
kelige kommunister i KKP vil for digvis medfø re "splittelse" i en eller
til. er a ltså ord som det s å absolutt
svare.
som trues.
annen forstand. Men det er bare s y mto - er m est rimelig å tolke som en advarmatisk for hele "oppgjørets"
overveiende upolitiske (og dermed borgerlige) karakter til ri at det he le redu se res til et sµørsm å l om "enhet" e ller
"spli ttelse" i og for seg.

Situasjonen i Kino ...
vet vi nok til å kunne vurdere
karakteren av de an g rep de nå utsettes for.
De områder der de særlig gjorde seg
beme rket og hadde innflytelse. var ut dannelse, propagandaarbeid og nyhets formidling. Alt under kulturrevolus jonen hadde de gjort seg bemerket som
ledende på fl ere felter. Seinere har
de stått helt sentralt i den masseskoleringskampanjen som har brakt
det politiske nivå i nasjonen som
helhet et vihiig skritt oppover. Det
er nettopp teoretiske skrifter fra deres
hånd (i hvert fall fra Wang . Chang og
Yao) som har anvist retningen for den
praktiske fornyelse av marxismen de
kines iske kommunistene inntil nylig
har stått for. De t er i den sammenheng grunn til å framheve et skrift av
Yao Wen-yuan. som har vakt berettiget
oppmerksonhet blant kommuniste r også i andre land :"Om den sosiale basis
for Lin Piao's anti-parti-klikk". Dette
skriftet markerer ikke minst en
milepæl i oppgjøret med "den sovjetiske vei".
Essensen i skriftet er en på visning
av at den økonomiske basis for borgerskapets eksistens, vareproduksjonen.
vil fortsette å eksistere i lang tid og i
ulike former under sosialismen , og
at det til denne " økonomiske basis"
svarer en borgerlig statsmakt til
garanti av borgerlige rettigheter
også under proletariatets diktatur !
Det er - stikkordmessig - g run nen til nødvendigheten av å fortsette klassekampen under sosi alismen ,
til å gi omveltningen av produksjons forholdene absolutt prioritet overfor utviklingen av produktivkreftene .
til å gi politikken forrang framfor
økonom ien , til å sette den menneskelige. "subjektive" faktor foran
de "spontane" , "objektive" økonomiske
forhold som stadig avler borgerlige
oppfatninger og handlemåter . I tråd
med dette bl e det på det teoretiske
plan poengtert betydningen av, et generelt oppgjør med empirismen .
Innholdet i Yao's skrift var således
helt i overensstemmelse med Mao
Tse-tungs teori om utviklingen i sam funnet under proletariatets diktatur .
Dette skriftet blir i dag stemplet som
kontrarevolusjonæ rt (og blir vel
snart "utsolgt" i våre hjemli ge papegøye rs "oktober" -bokhandlere ? ) .
Parallelt med en avstandtaken fra
de nevnte prinsippene (som selv sagt skjer i en svæ rt s å fordekt form)
lanserer de "nye makthaverne" en
lin je for forsert økonomisk vekst i
Kina , for å omdanne Kina til en "stomakt" i løpet av en tiå rsperiode og
for å "skape kommunismen som et
resultat av produksjonsvekst", som
det nå offisielt heter - i tråd med
Teng' s allmenne politikk.
SPØRSMÅLET OM HOVED MOTSIGELSEN
Men hvordan kunne en slik borgerlig restau rasjon (i form av hegemoni for den borgerlige fløy i partiet)
som vi nå er vitne til. skje så raskt,
tilsynelatende smertefritt og med en
viss støtte både i og uten.for parti og
stat? Svaret på dette må ikke minst
søkes i de s æ regne vanskene forbundet med å bygge sosialismen i et
tilbakeliggende l and der kommunist partiet gikk i spissen for en revolusjon som på samme tid var "!!,Ydemo krati s k" og sosialistisk .
. I den nydemokratiske revolusjo nen sto kampen mellom på den ene
siden den store majoritet av det kinesiske folk - arbeider - og bondemas sene og det nasjonale borgerskap og på den annen side et lite mindretall av
av jordeiere og kompradorborgere . I
denne fasen inngår arbeiderklassen en
klasseallianse med det nasjona le borgerskap og bøndene.
Når imidlertid kommunistpartiet som

VENSTRE ELLER " ULTRA-HØYRE "?
"De fire" blir nå også framstilt som
ideologiske brødre av Lin Piao og an dre (til de ls trotskistiske) såkalte
"venstre"retninger under ku lturrevolu sjonen. Dette er imidlertid å penbart
en gigantisk bløff . et forsøk på å snu
tingene fullstendig på hodet. Det er in gen tilfeldighet at et av de viktigste
skriftene i oppgjøret med Lin Piao
stammer fra Yao Wen-yuan . Det som
kjennetegnet deler av den ku ltu rrevolu sjonæ re bevegelsen . var jo nettopp en
ideologi om det gode i "opprør i og
ideologi om "opprø r for enhver pris" .
en småborgerlig preget antibyrå kratis me som la for dagen en ekstrem grad
av teorifiendtlighet . spontanisme og
praktisisme , som lot spq>rsmålet om
å gjøre opprør sees isolert fra opp rørets innhold. dvs. fra dets klasse natur . Som den kanskje fremste ekspo nenten for denne tendensen til å se
opprøret isolert fra det politiske
innhold l anserte Lin Piao tesen om at
"Mao Tse-tung's tenkning er marxismen leninismen i vår tid" ("les og læ r den
lille røde - det er nok!") - en linje so m
forøvrig framsto i Kina samtidig med
oppkomsten av småborgerlige, "maois tiske" grupperinger i Europa preget av
samme type antiteoretiske og dogma tiske opprioritering av "sitatstudier"
av "Formann Mao" på bekostning av
studi'er av Marx og Lenin .
Den "dogmatisme" de fire blir anklaget
for på grunn av sitt oppgjør med empirismen, finner vi i virkerligheten som
~o+- ..... ~ ,hronrlin-ø n,ntJ::h:,kln:~ til rlP.n

Tre av 11 fire - banden 11 • fra venstre Wang Hung-wen, Chi.ang Chin og
Chang Chun-chiao.
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Dersom den legalistiske linje de
Faren er at erfaringene på dette punkt
streikendes uttalelser tyder på, blir
fra de siste års streikekamper er så massive, at arbeidere spontant oppret• • • fulgt , vil det ikke bare bety nederlag i
deres egen kamp - den representerer
ter egen streikekomiM på tvers av det
også et tilbakesteg i forhold til flerlegale apparatet.
en: "Tvers gjennom lov til seier_1/
tallet av de faglig økonomiske kampene Som Lenin sier i Hva må gjøres, er
grunntesen liksom enheten om rf.
i 70-årene.
"det spontane elementet" i seg selv i
for kamp v:g- ~in_g:elsen_for seV
grunnen ikke noe annet enn spireformen
Metodene _for å _overvinne lega~ismen .
Bryggestreiken og linjene for kampen
til den bevisste orientering .... Den kan
Den moderne kapitalismens faktiske
bare tilføres utenfra" . Dette stiller
I innledningen til Strassbourgertesbetingelser leder ·med nødvendighet til
store krav til kommunistene. De såene heter det: "Av de utallige store og
utviklinK, henimot __en korp~a.!_iv stat . _ kalte "venstre"-partiene har allerede
kompliserte vanskeligheter som de re- Gjennom sine endringer siden 1927 har
avslørt at streikende arbeidere i så
volusjonære .... . innen de reformisarbeidstvistloven tjent som overbygning henseende ingenting har å vente seg
tiske forbund må overvinne, er uten
over denne utviklingen og lovfestet på en fra dem.
tvil de alvorligsteaeopportuiiistiske
en rekke områder arbeidernes forhold
avvik og tendenser som følger av retil kapitaleierne med LO som forplikt"Venstre"-grupperingene og bryggeformistenes innvirkning på de minst
•ende garantist.
streiken.
standhaftige elementer i våre egne rek- _ Staten grip~ slik .dir_!lkte og regulerNKP's faglige utvalg finner det "menker". Av disse avvik og tendenser nev- ende inn i det økonomiske forholdet mel- ingsløst å kalle streiken for ulovlig"
nes den faglige legalismen først (angst- lom arbeid og kapital at enhver reen · • (Friheten nr . 2-77). For denne grupperen for å overtre bestemmelsene i stastreikekamp ikke bare får kapitalistene mg som ikke kommer lenger enn a ·komtuttene, underkastelsen under det reselv som motpart, men også deres stat _ mentere overflatefenomener i det kapiformistiske fagforeningsbyråkratiet
og reiser dermed EPØrsmålet om statens talistiske samfunnet, må jo nødvendigosv.).
klassekarakter . Streiken antar med andrEl'lis alt fortone seg '"meningsløst" .
Flere uttalelser fra representanter
andre ord umiddelbart politisk ka rakter. Ut fra sine empiristiske paroler om
for de streikende bryggearbeiderne
"kamp er bra". 11 kam1.. ,ytter", har
Og nettopp bevisstheten om streikens
tyder på legalistiske illusjoner om å
politiske innhold er forutsetningen for
AKP-gruppen funnet at det viktigste for
oppnå rettigheter i Arbeidsretten . å bekjempe legalistiske illusjoner . Den de streikende nå er kampen mot politiet
til og med uttalelser om at streikens
politiske mobiliseringen som tar utog streikebryteriet . Med Linjegodshensikt er å få deres sak "prøvd" i
gangspunkt i egne klasseinteresser,
streiken friskt i minne er det grunn til
det borgerlige rettsapparatet .
er en nødvendig betingelse for å bevare å advare AKP-orienterte studenter om
En slik tillit til Arbeidsretten betyr
og å sikre en enhetlig streikefront og
ikke nok en gang å la seg mobilisere til
frivillig å legge hodet på skafottet.
dermed for streikens seiersmuligheter . streikevakter. Formodentlig er dette
Det er nettopp denne tillit borgerskapIkke minst er det viktig å få bukt med
på trappene ut fra Klassekampens
et håper på , ikke minst etter at de
alle illusjoner i fronten om å kunne be- "Skjerp kampen"-oppslag i nr. 4-77.
siste års streikekamper har vist hvor- nytte LO som "kamporganisasjon". I
Med mindre militans er det også polidan borgerskapets rettsapparat skal
praksis har bryggearbeiderne ved å
tiet SV konsentrerer seg om. SV er
avvæpnes.
sette fagapparatet til side , tatt konseengstelig for at politibeskyttelsen av
Carl jf Johnsson fra streikekomiMen
kvensene av LO-apparatets pågående
streikebryteriet "kan oppfattes" som
på Norzink understreker dette punktet
integrering i den borgerlige statsmakt .
om politiet står mot arbeiderne(!) .
i en uttalelse til den røde Arbeideren
I forlengelsen av denne praksis ligger
Berge Furre minner i Stortinget om at
(nr . 14 ,-76):
ikke en overbevisning om at de streikidet bryggestreiken ikke er dømt ulov!'Det skulle ikke være nødvendig for
ende vil vinne i Arbeidsretten (som det
lig i noen rett, så er det en "skam at
arbeidere å erfare f.eks. lovverkets
heter i brevet fra de streikende til
politiet blir satt inn" og det i et land
klassekarakter ved å stole på domstolOslo Politi), men tvertom en avsløring
hvor "arbeiderbevegelsen har statsene og så tape kampen. Det feilaktige
av det borgerlige lovverket og en avmakten! "
i ei slik linje er jo oppsummert for
visning av Arbeidsretten.
Mer tydelig kan SV's "sosialisme"
femti år siden! ".
neppe avsløres.

Helomvending •••
vi det som skjer i forbindelse med selve
den kapitalistiske økonomien . I stadig
stigende grad baserer denne seg på at
klassesamarbeidet mellom LO, NAF og
staten finner fastere former. Denne
lrorporative utviklingen er en nødvendig
del av den moderne kapitalismen og den
gir de borgerlig-demokratiske idealene
en stadig mer foreldet og ideologisk
karakter . Desto mer nødvendig blir det
å basere kritikken av og kampen mot
korporativiseringen på noe annet enn
det ~rgerlig.e._ samfunns egen ideologi.
Vi vet at kapitalismen bare kan avskaffes gjennom arb~iderklassens revolu sjon og at den ikke gjennomføres via
lovverk og borg.e rlig,demokrati , men
på tross av dette. Derfor blir det viktig at arbeiderklassen og grupper innen
mellomlagene allerede nå lærer seg å
sette lovverket tilside og gjør praktiske
erfaringer med sin selvbestaltede rett.
Men det er like lite noe prinsipp for
oss alltid å bruke ulovlige metoder
som det er å basere seg på den borerlige legaliteten. Det er den selvbestaltede retten som er prinsippet . Om den
praktiseres med lovlige eller ulovlige metoder, er ikke et BPØrsmål om prinsipper men om en vurdering av situasjonen .
Det- småborgerlige dilemma
/

at de borgerlige institusjoner kan brukes. Men vi unnlater heller ikke da å
påpeke disse institusjonenes karakter
av den grunn . Tvert imot!
AKP har aldri kunnet forstå dette .
For dem har det alltid fortonet seg
som en håpløs selvmotsigelse å hevde
at fagapparatet er en del av den borgerlige staten og samtidig jobbe der. Det
er· også forklaringen på at AKP alltid
har forvrengt vårt standpunkt til LO
dithen at vi skulle avstå fra å arbeide
der. På AKP, s egne premisser var
nemlig det eneste mulige konsekvens
å trekke . Dagens situasjon bekrefter
bare dette.
At det er småborgerskapets stilling
som til syvende og sist er forklaringen
på at slike dilemaer oppstår . har vi
framhevet utallige ganger . Ingen andre
klasser befinner seg nemlig i en slik
klassemessig situasjon at de på den
ene siden er nødt til å henføre alt negativt som skjer med dem til "angrep
fra staten" mens de på den andre siden
ikke kan tenke seg noe annet positivt
instrument for sine idealer enn nettopp
staten. Resultatet av dette er en evig
vakling mellom militant kamp mot sta ten og illusjoner om å bruke staten som
kampinstrument.

KUL er selvsagt enig i at kampen mot
streikebryter:i ·er viktig . Men også her
er det den politiske mobiliseringen som
er grunnlaget . Kun ved å propagandere
streikens karakter av å være en kamp
mellom arbeid og kapital, et uttrykk for
for hele arbeiderklassens kamp. kan
de streikende vinne den solidaritet fra
resten av klassen , som gir styrke nok
til å bekjempe streikebryteriet.
Kommunistenes taktikk i den faglige
kampen har aldri gått på å oppnå posisjoner på falske og upolitiske premisser . Kommunistene står åpent frem
med sin politiske linje og står og faller
på den .
Det dreier seg her ikke bare om å utvikle en sosialistisk bevissthet i arbeiderklassen, men også om å sette
arbeiderne i stand til å vinne den kortsiktige økonomiske kampen. Bare de
som er interessert i å undergrav& arbeidernes kortsiktige økonomiske kamp,
konstruerer om og om igjen en falsk
motsetning mellom kommunistenes tilføring av politisk bevissthet og kampen
for dagskrava.
KUL oppfordrer progressive studenter til å ta kontakt med de streikestøttekomit€!er KUL har tatt initiativet til å
opprette.

~

~t,?'
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forbundet som beveger seg i korporativ retnin~AKP? Om så var tilfelle
er det - p AKP , s egne premisser minst av alt noen grunn til å bryte ut
av LO.

tiske mennesker"må man melde seg
ut . danne en knøttliten "rød" fagforening utenfor LO og håpe på at dette blir
en'inspirasjon og vekker"(J . L. Hansen)'
Resultatet representerer objektivt en
sabotasje av kampmuligheten.e innad i
LO og fortjener ikke å karakteriseres
AKP organiserer seg gult .
som annet enn en gul fagforening,
Småborgervenstres vakling i forhold slik mange alt har hevdet.
til fagbevegelsen er like klassisk . På
Resultatet av alt som har skjedd i
den ene siden er Aspengren hovedfienden .SEF er tilsynelatende paradoksalt nok
på den andre side er det nettopp Aspen- at både Kommuneforbundet og AKP har
grens taburett man trakter etter. Forfått realisert sine innerste hensikter:
klaringen på LO-apparatets politikk
Ingen vil nøle med å stemple den nykan følgelig bare ligge i at Aspengren
dannede gule fagforeningen som en ren
må være en ondsinnet og udemokratisk AKP-organisasjon . Kommuneforbundets
person .
problemer er imidlertid ikke løst så
Desto mer sjokkartet kan da møtet
lett . Kampen både mot forbundets siste
med dagens korporative fagforeningsvedtak og mot korporativiseringsprovirkelighet bli for de småborgerlige
sessen som helhet vil føres videre hånd
demokrater når de plutselig "erfarer"
i hånd med den øvrige faglige virksomhva som lenge har vært under oppseiheten i Kommuneforbundet. Og med AKP
ling. "Egentlig har vi ikke noe valg" .
er også den mest aktive illusjonsprosier nevnte Jon Lund Hansen som fordusenten forsvunnet. Sosialarbeidere
svar for å melde seg ut av LO . Og
vil derfor møte nye fremstøt mer
siden LO 'Plutselig" viser seg å være
nøkternt og saklig, og har alt å vinne
et umulig sted å arbeide for'tlemokra,-på det.
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En linje for sosialarbeidere - en annen
for arbeiderklassen ?

Vi innser like klart det illusoriske i
Ikke desto mindre er det påfallende
å gjenreise LO som vi tror på mulighvor liten -sammenheng det er mellom
heten av at andre deler av staten kan
de ulike politiske linjene som for tiden
reformeres om til kamporganer for
kjøres ut av AKP. I SEF kjøres det fram
sosialismen . Men KA , s faglige kadre
en faglig-politisk linje ("korporativiserunlater ikke å organisere seg i LO
ingsprosessen er så framskreden at
eller ta faglige verv av den grunn . Snar- sosialarbeidere ikke har noe valg")mens
ere er det slik at de faglige vervene
en annen linje kjøres fram innen andre
gjør det desto lettere for oss å ~ deler av samme forbund (jfr . teaterstrere hva vi mener om det borgerlige teknikerne) . Og tendenser til oppfordrisamfunns klasse-institusjoner. Når
nger om å melde seg ut av LO har ikke
det kommer til kamp, må vervene leg- latt seg registrere på arbeidsplasser i
ges ned, og det må etableres nye orga- industrien der det finnes AKP, ere . Er
ner. I andre situasjoner kan det tenkes det utelukkende deler av Kommune -=-

0,.... for K- 111uniniak Arbeiclerforbuncl
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har i alle ar forsøkt a forvrenge
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L SETTER I GANG ST.UDIESIR KLE I
~TTE SEMESTER OGSA .
ÅMELDING VE D STAND ELLER
JENNOM FØLGENDE ADRESSER:

SEF-saken turde i hovedtrekk være
kjent av de fleste: 18. November vedtok ledelsen i Norsk Kommuneforbund
bl.a. å ekskludere det sittende styre i
sosiale etaters fa gforening i Oslo . Dette
har skjedd en gang tidligere også og må
sees i sammenheng med den kamplinja
som -med vekslende hell - har dominert
SEF . Forbundsl e delsen i NKF har lenge
gått i spissen for en korporat iv utvikling
som ytrer seg bl.a. som pla ner om å
la kommunen finansiere forbundets økonom i via tariffoppg jøret. erstatte·
medlemskontigent med arbeidsgiveravgift og om utpeking av betalte tillits menn ovenfra. På denne bakgrunn blir
det spesielt viktig å kvitte seg mP.d besværlige elementer. styrke kont&llen
med medlemme',le og svekke_ dere~ kampmuligheter . Derfor var det ikke tilstre kelig å ekskludere styret denne gangen "
forbundet m åtte nedlegge hele fagforen ingen og foreta en omorganisering oven
fra som bl.a. vil fr ata de deltidsansatte
deres faglige rettigheter .

er av en slik ka rakter at de krever ille- Demokratisk kamp i og utenfor LO.
gale kampformer. (f.eks. krever streiker ·
•
idag at en illegal streikekomite erstatter%r AKP slik skiftet taktikk fra uke til
det legale fagforeningsstyret ) andre
~ke og ikke selv var k lar over hva polisituasjoner kan kreve legale metoder. tikken deres ville føre til, kan ikke det
I SEF har imidlertid legalismen (kravet forklares med dumhet eller svakhet hos
om å konsekvent benytte de legale.
de innvolverte pe!"soner fra AKP. Snarere
demokratiske metodene) alltid vært
er denne vaklingen en nødvendig konse~
fremherskende. Dette har ytret seg
kvens av selve det teoretiske grunni at foreningsstyret i stedet for! klar- laget AKP står på . som vi ser kan parogi·øre vedtektenes karakter og nar om° g·enrei·se LO til kamporgani1en om a- J
o
stendighetene gjør det nødvendig a
sasjon om å endre LO innenfra~
sette vedtektene til side , har forsøkt
plutselig om og resultere i oppfordringå framstille vedtektene som et demoIde seg ut av LO Imidlertid
kratisk grunnlaga arbeide utfra . Det
ehrtomda tml~k f llt ennå at "~lagordet er
-=--,,.,...~-~
eer e 1 e u
er helt i tråd med dette at forenings'kt" f d" · ø sker at LO skal bli og
n ig or i VI n
styret har ledet politiske demonstravære en kamporganisasjon". (Jon Lundsjonsstreiker i egenskap av styre.
Hansen , AKP, er og informasjonstillitsSlik har SEF mer konsekvent enn noen mann i det ekskl. SEF- styret) . Forklarforsøkt å sette småbor_gervenst~es
ingen på dette er at AKP . uansett aktuell
illusjonsparole om å gJøre LO til kamp- taktisk linje for den faglige kampen. står
organisasjon ut i livet .
fast plantet på de småborgerlige illusjonene om lovverk og demokrati . Når
Diskusjonen i DNS .
AKP støtter ulovlige streiker . hevder
Derfor påviste KUL på generalforde samtidig at disse "egentlig" er lov samlinga sammenhengen melloi:1 SEF.s lige. I det øyeblikk den legale kampen
tidligere politikk og den utmelding av
i LO møtes med motframstøt fra LO. s
LO som nå var i ferd med å skje og
side blir løsningen å føre den legale
hevdet at SEF først kunne ta opp igjen kampen utenfor LO i en "fri og demo de medlemsmøtevalgte. legale organene kratisk" fagforening. I begge tilfeller
etter at forbundsstyret var presset til avs lører småborgerdemokratene at det
åomgjøre sitt vedtak. Vi hevdet videre viktigste for dem er at rammene om
at å vurdere eventuell splittelse av fag- deres virksomhet er lovlig og demokra organisasjonen måtte være arbeidertisk . Dette er viktigere enn kampens
klassens sak . Sosialsektoren kan ikke
innhold , og kan godt betales med en
i noe fall gå i spissen for dette. Vi kon- isolasjonslinje . Når kritikken av Komfronterte representantene for flertallet muneforbundets provokasjoner deretter
i SEF- styret med vårt endringsforslag. tar form a v moralisering over at de
men fikk høre ~t det ikke dekket deres
borgerlig demokratiske rettigheter er
intensjoner. Pa den bakgrunn matte
kverket , blir komikken i dette forsterket
KUL advare mot den politikk som ble
ved at AKP selv løser sine problemer
kjørt fram og vi m åtte _oppford~e våre
gjennom å praktisere den bo~gerligmedlemmer og sympatisører tila stem - demokratiske retten de har fil å tre ut
me avholdende.
av LO og dermed oppgi all reell mot KUL, s linje vak1:e en storm av forstand mot korporativiseringa. Ingen
bitreise i salen og AKP . s representant kunne akseptere LO-ledelsens utspill
hevdet at KUL for med fantest~e~er og på en bedre måte enn de som nå melder
at det bare var utslag av _ond VIl!e na~
seg ut av NKF. F.eks. sender Kommuvi stemte avholdende. I tillegg fikk vi
neforbundet ut et skriv til SEF s med lemmer om de ønsker fortsatt medlems.
hø re at det perspektivet vi skisserte
om at en egen organisering utenf~r _LO skap . Og hva sier AKP til det ? Sier de
var en nødvendig konsekvens av hnia
kanskje til sine sympatisører: Selvvar direkte latterlig.
følgelig forblir vi i NKF og fortsetter
SFD på sin side hevdet at KUL,s for- vår gamle kamplinje. Nei , de tar NKF
slag "nok inneholdt bedre formuleringer" fullstendig på ordet . nekter å sende inn
men disse var ikke polit isk vesentlige.
skriv·e t og sparer derved forbundet for
Derfor stemte de for AKP , s linje i ~E~ ~ med å ekskludere de mest probleog utmelding av LO.At SFD sansynhgVIs matiske medlemmene'. For oss er det
ikke skjønte hva de gjorde, !aler ne?~e viktig å framheve at forbundsle?elsen
til deres fordel. Bedre kan ikke politiske ikke setter igang sine provokasioner
diletanter avslø re seg. At SV i Kommu- mot SEF fordi de er onde . I motsetning
neforbundet allerede hadde gjort seg
til AKP, s lettvinte forklaringer . setter
gjeldende med minst to andre linjer ,
kompletterer bare dette nokså vanlige
Forts. side 3
bilde av det handlekraftige SV vi alle
kjenner .
0

0

0

0

Situ asjonen innad i SEF .
Dette var situ asjonen da det på DNS. s
generalforsamling i Oslo i slutten av
november - 76 ble lagt fram en resolusjon
som krevde at forbundsledelsen omgjorde
sitt vedtak. Dette kravet gikk imidlertid
sammen med en støtte til å oppre_ttholde
Bergen: Postboks29
de medlemsmøtevalgte organene 1 SEF.
slik det var blitt vedtatt på et medlemsBergen: Postboks 29
5014 Universitetet Bergen I møte . Dette ble bl.a. begrunnet med at
'
dette var det eneste"demokratiske mennesker kunne gjøre•i en situ asjon der de
ble utsatt for diktatoriske overgrep.
Postboks 3815,
Oslo:
KUL kjente godt til situasjonen i SEF
Ullevål Hageby ,
og visste at forvirringen og usikkerheten
Oslo 8.
var stor og de politiske lin jene alt annet
enn avk laret. Vi visste også at et mindretall i det suspenderte SEF -styret gikk
Det videre forl~ i SEF.
Tromsø: Hanne Edvardsen,
imot å opprettholde organene i denne situIb s tboks 436,
asjonen, fordi det nødvendigvis ville
Men det er AKP. s oppførsel som er
9001 Tromsø.
føre til en faglig splittelse og eksklusjon det viktigste her . AKP i SEF mente
av større grupper i foreningen fra LO,
nemlig ikke at KUL , s linje var like
og dermed til isolasjon fra øvrige fagl atterlig som AKP i DNS mente . Allerede
Trondheim: Postboks 1886
organiserte. Snakket om medlemsdemo - en uke etter var forholda i SEF langt
Jarlesletta,
krati osv. ble bare svada så lenge det
mer avklaret. AKP tok oss på ordet
7 000 Trondheim.
var et fåta lls:l.emokrati man snakket om. og formet en selvstendig kurs for ut Faktum er at alle har fulle borgerlige
melding av LO . På årsmøte i SEF 15.
rettigheter til å melde seg ut av LO når des . tok formannen i (det ekskluderte)
de vil. Men gjør man det idagens situSEF- styret å pen sjølkritikk på de
asjon . isolerer seg fra øvrige fagorga- tidligere illus jonene om at medlemskap
niserte , da er det ikke demokrati det er i NKF var mulig med den politikk som
snakk om " men sabotasje . I stedet for
ble ført , og fremmet i stedet et forslag
å pukke på sine demokratiske rettigheter om å konstituere "en frittstående og uav burde man tilpasse seg de nye. skjerpede hengig fagforening,., for ansatte i Helsevilkå r a og lære seg å veksle mellom le - og Sosialsektoren .
..
gale og illegale kampforme,r ettersom
Forslaget fikk 171 stemmer . Dermed
situasjonen krevde det . hevdet dette
var KUL , s analyse bekreftet av realimindretallet .
tetene og vår uenighet på DNS ·generalDette var helt i tråd med hva KA og
forsamling ble desto mer tungtveiende .
KUL alltid har hevdet . Visse situasjoner
KOMMUNISTISK
UNIVERSITETSLAG (KUL)
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St. meld. 13 et skritt bort fra
f lorence Nightingale myt en
Da Stnrtingsmelc: mg 13 var oppe til
teoretiske og praktiske fag er det sentraleform for integrering
"debatt• · i studentersamfunnet sist høst, Et viktig siktepunkt In r vært å gi et stør·
var
den eneste gru_ppering som på r~ og mer fleksibelt tilbud på utdanning
Meldinga selv gir som ne~nt i~ke noe
et politisk grunnlag avviste den reaksjo pa et gitt nivå og gi etn såkalt yrkeskompe klart svar på hvordan orgamsermga
nære proteststormen mot omorganisering tanse på et tidlig trinn. Funksjoner det
skal foregå. Det sies her at "inntil videre
av ~tdanningssystemet innen helse- og
tradisjonelle gymnas a. v forskjellige
bør de eksisteren_~ skoler opprettholdes"
sosialsektoren som ble reist fra SV,
grunner ikke har bært i stand til å ivare- men da som et minimum underlagt det
A_KP og DKSF i kor. Etter dette søkte
ta i tilstrekkelig grad. Omorganiseringen felles regionsstyre (alt. 1). Imidlertid
v! å begrunne vart standpunkt nærme re
av den høyere utdanningen kan generelt
bør man etter departementets mening
pa en løpeseddel i forbindelse med dem
sett sies å ha hatt et tilsvarende sikte"stå noe friere i SPØrsmålet om hvor
nstrasjonen mot meldinga . ]L.e,peseddelen punkt: Kjernepunktet i ottosen-komiteens utdanninga skal foregå når det gjelder
v_ar imidlertid svært allmenn og lite egnetinnstillinger er det såkalte distriktshøy- den videre utbygging av utdanning på
til å uttrykke vår politiske argumenta!!kulesystemet D t 1
h
t'l
høyskolenivå i sosial og helsefag.• ·
1
sjon. Gnisten gjør med denne artikkelen en sterke e s
e :ggesk rter opp
(Meldinga s. 50). Meldingas uklarhet på
saken til gjenstand for en mer
d'
r
a smg pa en o ere' mer
.
b h dl'
grun ig
fleksibel og mer yrkesrettet utdanning
Forts. neste s,de
e an mg.
enn de tradisjonelle universiteter og
høyskoler gir. Integrering er også her et
sentalt begrep. Integrering mellom allmenne og praktiske fag og integrering
"Det gjelder et være eller ikke-være
mellom forskjellige fag, nedbrytning
for norsk sykepleie, og det er ganske
av tradisjonelle fagskiller m.a.o .
klart at hele den norske sykepleierstanden må være med dersom saken skal
vinnes". (Sykepleien, organ for Norsk
STORTINGSMELDING 13
Sykepleierforbund).
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8.MARS 0
FEMINISM-EN

St. melding 13s konkrete tilpassing
til dette systemet går i korthet ut på
at deler av helse- og sosialarbeiderutdanninga skal legges inn i den videregående skole (enhetsskolen). Det foreslås her opprettet såkalte helse- ogDenne artikkelen tar særlig for seg den borgerlige feminismen slik den
sosiallinjer som dels ska l gi yrkeskompå ulike måter forsøker å forvandle arbeiderkvinnenes internasjonale
petanse til assistentfunksjoner, slike
kampdag i den borgerlige kvinnesakens tegn. 8-mars-dagens historiske
som f.eks. hjelpepleiere idag utfører.
opprinnnelse er nærmere behandlet i Den Røde Arbeideren nr. 4-1977
De selvstendige hjelpepleierskolene som
idag eksisterer forutsettes derfor på
og berøres derfor ikke her.
•
.
For øv.~ig minner vi om at KUL -Oslo arrangerer apent møte om kvinnesikt å bli overflødige. Delvis kvalifiserpolitikk den 7 . mars . Rød Front vil stille med motinnleder og
er denne grunnutdanninga for videreutdsamarbeidsutvalget er også invitert.
danning, som på sikt skal innpasses i
distriktshøyskolesystemet. Meldinga
er svært uklar når det gjelder hvordan
LIKESTILLING OG
-es som en gruppe med felles intedette siste konkret skal organiseres.
resser uavhengig av klassetilhørligUt fra debatten omkring meldinga, og
_
•
het.
11
kanskje særlig ut fra den komiteinnstilLikhet :frihet og brode_rskap" var
Forestillinger om at det kan ·
ling som ligger til grunn for st. meld.
~evolusionæi:-e paroler i den_ borgerherske !ikhet og frihet i et kapitalOMFORMINGA AV UTDANNINGSSYS,13: Bjørnson-komiteens innstilling fra
lige ;evolusio_nen ~om ble gJennomistisk samfunn er viktige bestanddel·
SJ'EMET
1972, kan det her tenkes tre mulige al- ført i Norge i pen~den 1814 ~ 1905 .
er av den borgerlige ideologi. Absternativer: L Foreløpig opprettholdelse I dagens Norge er ikke de ulike
rakte krav om full kvinnefrigjøring
av de nåværende fagskoler (fysioterapi- varianter av parolen "Likhet, frihet
og reell likesti lling har i dag en
Meldinga representerer i utdannings - ' skoler, sosialskoler, sykepleierskoler). og søsterska~" annet enn borgerskslik ideologisk og tilslørende funkpolitisk sammenheng ikke noe nytt. Dens Integreringen består bare i at de kommer~pets fornekting av at det borgersjon.
erklærte målsetting er å tilpasse utdar,~ inn under det felles distriktshøyskolelige samfunn er et klassesamfunn .
Noe annet er det med krav om
Menneskene i det borgerlige
ninga i sosial og helsssektoren til de en- systemets styre i de enkelte regioner, .
å opprette eller opprettholde de
dringer som har funnet sted i det øvrige ut-altså en administrativ integrering på
samfunn er _inndelt_ i tre klasser
enkelte rettigheter som utgjør det
danningssystem det siste tiår. I første rekllinje med den PH-skolene (tidligere
med motstndende interesser, dette
borgerlige demokrat\ ., f.eks. trykke
gjelder det endringene i den videregående lærerskoler) idag har. 2. E n ~ ·
gjeld_e: kvinner såvel s om menn.
frihet, talefrihet , alnien stemmerett ,
skole slik disse har kommet til uttrykk i integrering i form av såkalte faghøyskolerFemimsmens hovedoppgave ligger i
retten til skilsmisse osv. Disse er,
skolekomiteen av 1965 (Steen-komiteen)
for sosial- og helsepersone ll.der f.eks. å tilsløre _dette overfor arbeiderklsom Lenin sier, i likhet med alle
og endringene i høyere utdanning utformet sykepleie blir et hovedfag som tas på
assens .kvinner . Spesielt tydelig blir
andre demokratiske rettighetr,
på bakgrunn av Videreutdanningskomiteens grunnlag av en felles basisutdanning.
dette nar de mest erklærte feminisbetinget, begrenset , formelle, snevre
(Ottosen-komiteens) innstillinger. Her
Dette vil da bestå av en faglig integrering tene hevder at kvinner utgjør en
og Y,tterst vanskelig å virkeliggjøre.
skal vi ikke gå inn på detaljer i omorgani, innen sektoren. Administrativt forut"klasse" og at det viktigste "klasse
Det er likevel enhver kommllllists
seringen. Hovedtrekkene skillle være kjent :settes også disse faghøyskolene å ligge
-skillet" i dag går mellom kvinner
plikt å gå inn for sliJce rettigheter.
Skolekomiteens innstillinger har ført til
under et felles regionsstyre. 3. En
og menn . Mange innenfor kvinnebevMen det er forskjell på paroler som
opprettelsen av såkalte enhetsskoler
videre integrering gjennom oppretting
egelsen tar avstand fra denne
angår politiske misforhold ( avvik
(videreg_ående skole). Disse er ment å
av særskilte linjer på Distriktshøy.
teorien samtidig som de fører en
fra demokratiet ) og de som angår
skulle gi et utdanningstilbud utover den
skolene . Opprettelsen av en sosi·o nom- politikk utfra dette feministiske perøkånomiske misforhold .
9-årige skole der integrering av allmenn- linje pa DH i Bodø g~r eksempel på denne spektivet. Kvinnene betraktes fremdel
"Forskjellen består i at yisse økonNorsk Sykepleierforbund har i det siste halve året vist en for dette forbundets
vedkommende usedvanlig sterk ''kampvilje". ''Kampen" har vært rettet mot
DNA-regjeringens ferskeste utdanningspolitiske utspill: St. melding nr. 13 om
organiseringen av den fremtidige utdanning av Helse- og sosial personell. I
denne "kampen •· har Norsk Sykepleierforbund så langt i fra stått alene . Reaksjonene fra samtlige borgerlige og småborgerlige partier (unntatt DNA) har falt
sammen med Sykepleierforbundets :Kr.F.
og Høyre var først ute med krav om at
meldinga måtte "avvises• · tett fulgt av
AKP-gruppen med SV på slep.
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selvfølge a t den borgerlige staten i sin
utdanningsplanlegging søker å endre og
tilpasse utdanningssystemet etter de
endrede verdiøkningsbehov:hos den
samlede ka pi tal. Overgangen til f.eks.
ni-årig skoleplikt (ungJomsskolen) må
derfor forstås som en reform "etter,
ka1:oir.alens behov". Hva annet skulle
den være?

bevaring av utdanningssystem og yrkesidentitet, blir det derfor av avgjørende
viktighet å se hva dette idag består i.
SYKEPLEIERNE

Vi vil her ta for oss den største
På den annen side er det klart at
og fra vårt synspunkt sett mest interdette punktet må samnsynligvis mer
OMORGANISERING I DEN
denne utviklinga / omdanninga bare er
essante gruppa innen sektoren:Sykeforstås på bakgrunn av politiske konstella · REPRODU KTIVE SEKTOR
gitt i sitt omriss . Det finnes enkeltpleierne. Sykepleierutdanninga foresjoner enn som uttrykk for at departementet mangler plan for organiseringa
heter i reformplanene som ikke er
gå r idag i høyeste gra'.i i egne og
gitt som nødvendige og som kan for'
isolerte skoler som sikter mot å gi
Ut fra Bjørnsonkomiteens innstilling og
Stortingsmelding 13 viser at ctenue
hindres ~jennom politisk kamp innen
elevene en klar "yrkesidentitet". Det
ut fra det allerede iverksatte forsøk på
tendens også er slått gjennom i den
systemet selv. Dvs. uten at de er betinget eksisterer omlag 30 sl.oler delvis eid
opprettelse æv en sosiallinje på DH i
reproduktive sektor. For det første
Bodø er det mye som tyder på at den
gjennom at teknologiske nyvinninger og av et fullstendig brudd med sdet kapital- av det offentlige (stat/ fylke), delvis
istiske systemet (sosialismen). For
eid og drevet av huminitære og reframt.idige organisering av helse- og
økt spesialisering og differensiering
ligiøse organisasjoner som Røde Kors,
har gjort en rekke tidligere menneskelig "kapitallogikerne" må konsekvensen av
s-;;-;ialarbeiderutdanninga vil foregå
Norske Kvinners Sanitetsforening ,
utførte funksjoner overflødige. Dette gir ders standpunkt imidlertid være at
i en kombinasjon av alternativ 2 og 3:
kampen mot lukking , mot økt dis i pliMenighetshjem m . m.
seg uttrykk gjennom en sterkere vektSærskilte faghøyskoler for størstedelen
av sosial og helsepersonellet og i form legging på assistentpersonell på bekost- nering mm. må nedlegges fullstendig.
For den s,nåborgelige retning må det
Na ei:: det klart at diss~ s~olene
ning av det personell som utdannes på
av egne helse- og sosiallinjer på de
nødvendige resultat væ re en reaksjonæ r verken med hensyn pa faglig rnnhøyere
nivå.
Den
siste
gruppen
skal
i
nåværende distriktshøyskoler .
motstrnd mot enhver reform uansett
hold eller styringsstruktur er stlit fritt
støree grad enn nå ivareta funksjoner
av koordinerende og ledende art. For
dens karakter. Hadde denne retningen
fritt. Fagplanef og styr skal godkjennes
"Kampen' ' mot meldinga har nettopp
det andre betyr endringene i produksjons-hatt større innflytelse i forrige århundre nes av_ departe1:1ent og stat. Lik~ .
tatt utgangspunkt i at dette vil bli resul
prosessen endrede krav til arbeidsville vel almueskolene ha dominert langt fullt bidrar eksistensen av de rehgi. ta tet. Parolene fra Sykepleierforbundet
kraften, både den aktuelle arbeidsstokk i nn_ i dette oi un_gdomsskolene ville på ?se og huma_nitære organisa~joper
til AKP har derfor væ rt: ''Nei til intP-og reservearmeen , hva gjelder reproduk 60-tallet ha blitt motarbeidet av de sammErnnen utdsnnrngsstrukturen til a begrering; " og ' 'Bevar de sjølstendige
~jonen av denn~. Derfor følger endringer Det er verd å merke seg at tidligere for- feste og forsterke d~t kallsor_ienterte
faghøyskolene!" og ''Bevar sykepleierut- i helse- og sosialpersonellets oppgaver. mann i l\forsk Sykepleierforbund, Helga asp~ktet ved syk~pleierutda~mnga som
danninga i egne sjølstendige faghøyskoler; Det kreves en sterkere sammenheng
Dagsland. i et TV-program nettopp
alltid har vært til stede. Na mener
En paralell parole fra AKP i forbindelse mellom de spesialfunksjoner som fore- knyttet 'l;ampen mot st. meld.
vi selvfølgelig ikke at en statlig do13 til de
med striden om lærerutdanninga høsten
komm_er ~~sg. Bjø~nsonkomiteen uttrykke :"uheldige erfaringene' ' med niårig ungdomminans _i s_e g selv_ k_unne ha m~dført
1974 var ''Bevar læ rerskolene, det gjel- det shk: Den tradisionelle behandlings- skole. I realiteten hevdet hun at det hadde en kvahtat1vt forskJelhg vektleggrng.
der våre barn: •·. Derfor heter det n å
~od~ll, _hvo~etter den_ syk~ blir innlagt skjedd en konstant degradering av hele
Det er her sna~k om grader ?g om ,
konsekvent "Bevar sykepleierskolene ,
et mer eller mrndre standsorientert
i en rnstitusion , der fikk srn behandling menneskeheten' fra århundreskiftet av.
det gjelder våre pasienter! ".
og s å igjen ble utskrevet, tilh·ører for•
og reaksjonært innhold. Utdanninga ses
tiden• ·. Man må bygge på "prinsippet
Vart utgangspunkt for å vurdere
innen disse institusjonene som utdanning
BAKGRUNNEN FOR OMORGANISERING om den s åkalte behandlingskjede som
reforme~ er ikke om de er i samsvar
til en spesiell funksjon, det er ikke
AV UTDANNINGSSYSTEMET GENERELT strekker seg fra den forubyggende, opp med kapitalens behov - det vil de som
snakk om vanlig arbeid, men om et
søkende virksomhet ute i miljøet, gjen- sagt alltid være - men om reformene
kall først og fremst. Et mindretall
nom forskjellige typer av polikliniske og fra arbeiderklassens side sett represen- i BjørnsonkOft'ilteen (repr. fra sykeNår det gjelder årE"akene til omforming o_g institusjonsm_essige behandlingstilbud ter~r en historis~ sett progressiv ut:
pleierforbund~t) . sier da også klart
av utdan;o.ingssystemet er det heller ikke til støttebehandlrng og ettervern• · (se
villhn_g. Kommumstenes standpunkt til
at et av de viktigste krav til en
mulig å komme inn på disse i detalj i
Bjørnsonkomite ens i~nst. s. 43.) Med
meldrng~ baserer seg nettop~ på at deler ~ykepleier er at vedkommende har et
denne sammenheng. Den "utdanningsand_re ord er 1!1-alsettrngen en samordnet av meldrnga har en progressiv karakter. overs,i;udd av medmenneskelighet og
eksplosjon·somfantsted på 5o- 60 _tallet ogrntegrertVIrksomhetsomvedforeF
d tf
t
. ld d
varme (Innst. s.72).
·
byggende, behandlingsmessige og attr or ~ ~ gJ~ er ette_ maten
må dels ses i sammenheng med en vedvarende overakkumulasjon som førte til føringsmessige tiltak bedre kan ivareta /prod~t:.1onsfunksion~~e er IVaretattpa.
økt investering fra statens ~ide i uproduk- de endrete krav kapitalismen stiller til
f i k~e~ i e dno_e poe~g i a motset•-.e oss
NORSK SYKEPLEIERFORBUND
·
d k ·
b 'd k f
un sionsen rmger rnnen helse- og sotlve sektorer som utdanningsvesen helse- repro u SJOn av ar ei s ra ta.
• 1se kt oren som er
· nødvendige
. for å
sia
?g sosialsektor mm. Dels rna dette ~s
ivareta endrede reproduksjonsbeho
i sammenheng med
endrede
krav tilbe-;;-;-:-;;y-:::-:::::::-::--::=:-::-::-=,-::,-::--------Hva e?t en man "l i'k_er " disse
·
• v·
arbeidskraftens
kvalifikas
·oner
SMABORGERLIGE OG BORGERLIGE
end~mgene
En ytterligere og svært viktig fakO
hovet for teknologiske nyskapning!r
STANDPUNKT TIL MELDINGA
~ller ikke, kan de ikk~ stop~es gJenno~ tor i dette bildet utgjøres av Norsk
.. d
.
• h
·
a holde fast ved funksJoner 1 overbygmnga Svkenleierforbund
Denne organisa•
•
Nar vi i e sernere ar ar vært vitne til
en relativ reduksjon i bevilgningene til
I og med det som er sagt ovenfor gir
utdanningssektoren , er dette ikke ut fra
konklusjonene seg automatisk for småreduserte behov for utdannet arbeidsborgersosialistene: ''St. meld. 13 er
kraft. Bakgrunnen er først og fremst at
er reform etter kapitalens beho~ og må
i og med en økt aktivitet på djesektoren
avvises!'' Dette ble uttrykt av tidligere
har det i gjen blitt lønnsomt i sterkere
formann i det såkalte "samordningsutva lget
grad å kanalisere akkumulert verdi til
valget for SV-studenter'', Jan Fagerberg,
produktive formål. Som ~aretaker av
på et møte i DNS sist høst. På bakgrunn av
totalkapitalens intereaser forsøker da
denne geniale oppdagelsen stemte hele
staten å få det ønskede resultat i utdatl.USV-gruppen sammen m!!d DKSF og AKP
ningsystemet gjennom å rasjonalisere
for en resolusjon fra Rød Front-styret
utdanninga: økt student og elevtall uten
som konkluderte med ''Nei til nedlegging
tilsvarende økte utlegg.
av de sjølvstendige faghøgskulane innali
Men å utelukkende betrakte utdannings- for helse- og sosialsektoren!", "Nei til
BEVAR SYKEPLEIEN SOM DEN ER DET GJELDER VARE PASIENTER
systemet ut fra en rasjonaliserings /
innlemming i DH-systemet", "Avvis
billiggjøringssynspunkt ville væ re en .
heile Stortingsmelding 13, Trekk meldinga
.
forenkling. Omforminga må også ses i
attende'." Det kan bemerkes at SV-gruppasom er foreldet. Dette vil kun ha som sjonen bidrar til å prege sykeple~erne
sammenheng med at kvalifikasjonskravene denne gangen ikke besto av "hvem som
konsekvens dårligere reproduksjonsbe- både i deres utdanning og yrkessituaigjen har endret seg . Maskineri overtar helst• ·. Tidligere toppledelse i NSU var tingel-ser for arbeiderklassen.
sjon: Den eneste st?rre , høyere syki stadig større grad fr nksjoner som tidrepresentert ved leder og nestleder.
.
eple1erskole som fmnes, eies og
.
F
or
det
andre
ser
v1
det
som
et
prod rives
·
·
b ærer
ligere ble utført av mennesket (jfr striden ·
.
·
.
.
av for bund e t . De tt e rnne
.
·.
Men samtidig kjøres det innafor sammE gress1vt fenomen at økt teknologi f enng at så å si alle faglærere i sykeplomkrmg_typogra_ffa_get), og den. hurtige
gruppering fram en rent ' 'kapitallogisk' ' og bedrin!!' av arbeidsmetoder medfører eierskolene er utdannet innen denne
teknologiske utviklingen med pafølgende
(økonomistisk) argumentasi·on i andre for~ innsparing av arbeidstid . Vi vil derfor
• t'tu •
·
·
d
k
•
h
.
. .
.-"-"-'-'-"--.
.
ms I sionen.
en d rmger 1 pro u sionsprosessen ar
Ut fra samme premisscer som sme parti- ikke fremme krav om unødvendig kvah- v··d
. f b d t d
f rt ·1 d
t b h f
.
·
·
.
.
•
.
1 ere orgamserer or un e
en overØ ti at et er e
e ov or en st or
feller kommer de til den stikk motsatte
flsermg. Nar det er sagt, innebæ rer det velctencte ctel av ct e rerctig utdannede
masse kvalifisert arbeidskraft på et
konklusjon: Det er nyttelpstakjempe mot selvfølgelig ikke at vi godtar alle nedsykepleiere. Organisasjonen har i over·
midlere nivå, i stand til å betjene
Stortingsmelding 13. "Utviklingen må
skjæringer av utdanningstiden som den
kant av 20 000 medlemmer, mens det
maskineri og en (relativt) mindre gruppe gå sin gang. "(SVere på DUK-konferanse borgerlige staten av uliJs,e årsaker finner totale antall sykepleiere under 70
med grundig og langvarig utdanning.
sist høst). Men i SV-partiet som helå ville gå irµi for.
·år av helsedirektoratet anslås til ca.
Masseut_danninga søker å_ møte de krav
het har den småborgerlige i;:e!ning seiret
For det tredje er det ikke uviktig for
35 oo_o. Av disse er ~et en stor del
produksionsprosessen stiller til mobil
Derfor synes det allerede na a være
arbeiderklassen vilke forhold mellom- som ikke er yrkesaktive.
og lett
arbeidskraft
lagene i ral -· e- og sosialsektoren er
Norsk s y k ep1eier
• f or bun d k ara kt er
. . omstillbar
.
. .(generelle klart at Stortingsgruppa vil gå sammen
kvah_fik_asJo_ner) og den sa1:1tidige sterkere~~d Høyre, D~F, K~F ,SP og Venstre
underlagt. Dette gjelder både utdanninga skulle være kjent. Det er et gult
spesiahsermg som trengs i den enkelte
i a kreve meldinga tilbaketrukket.
deres og deres seinere yrkessituasjon.
forbund som står tilknyttet-Norske
arbeidssituasjon. Generelt kan vi si at
For arbeiderklassen er det viktig å dra Kvinners Nasjonalråd·. Enorganisasjon
dette gir seg uttrykk i utdanningssystemet _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
disse lag over på sin side i kampen for
eom til og med Nors·k Kvinnesaksforenint
gjennom en sterkere vektlegging på
KOMMUNISTENES LINJE
den sosialistiske revolusjonen. Noe som har funnet for reaksjonærtil å kunne
allmennkunnskap med samtidig yrkes ·
bare ijan skje gjennom at de underordner opprettholde sitt medlemsskap i. I
innretting, kortere utdanning, samt at
seg arbeiderklassens standpunkt, i mot-tråd med det humanitære og religiøse
overgang fra en type utdanning til en
Kommunistene kan ~elvfølgelig verken setning til å kjempe for å opprettholde grunnsyn NSF står på og dets oppannen gjøres lettere (DHene og "Enhets- støtte den ene leller den annen argumenta-egne privilegier og standsmessige
fatning av sykepleiernes medmenne
skolen").
sjon. For enhver marxist er det en
strukturer. Når det idag skrikes opp om skelighet og varme har •
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f,~ e:Jsinteresser .

I.M ARS ••
omiske misforhold er en del av
kapitalismen som sådån, uansett
hvilke politiske overbygninger den
måtte ha , og at det er en økonom
isk umulighet å gjøre slutt på disse
misforholdene uten å gjøre slutt på
kapitalismen . " (Lenin i " Om en
karikatur av marxismen og den imperialistiske økonomismen. 11 \
Kravet om 1 irett til arbeid " som
også i år stilles av hele kvinnebevegelsen, er et typisk eksempel oå
krav som angår slike økonomiske
misforhold. Denne parolen er bare
egnet til å spre illusjoner om det
kapitalistiske systemet.
FEMINISM.EN OG 8. MARS .
AKP I KF har i år fremstått som

8. mars komiteer. Om det er usikker
het i AKP med hensyn til den "sjølkritikken" de har kjørt -ut pil. kvinnespørsmålet som har gjort det nødvendig med et ekstra oganisatorisk
arrangement skal være usagt. Men
ikke noe i denne "sjølkritikken"
tyder på at AKP vil ende opp med
en annen kvinnepolitikk enn den
fflfilinismen 8. mars--komiteene står
for.
Hovedoppgaven for disse komiteene
i år er i følge KFs blad "å få en
kjempedemostrasjon for de viktigste
krava for kvinnene i Norge i 1977."
Videre er "kvinner undertrykt forde
de er kvinner" og utfra dette oppfordres det til "Enhet 8. mars på
kvinnenes interesser. "Feminismen
er klar og entydig ikke bare i slike
utsagn, men i alt komiteen har
levert av "analyser" av kvinnespq>rsmålet.
De mer erklærte feminister har dan net et samarbeidsutvalg for 8. mars.
SVs kvinnepolitikk får her sin· fulle
utfoldelse særlig gjennom Brød og
Roser . Alle som trodde at SV foretok et brudd med KF I AKP forde de
sto til "venstre" i kvinnespq,rsmålet
for en tid siden, bør merke seg hva
SV har endt opp med av kvinnepolitikk . Vi nøyer oss med å . sitere
sluttparolen : " Kvinner og kvinnersammen er vi sterke . "

RESERVASJONSRETT ELLER
POLITISK MOBILISERING ?

~\~
almenpolitiske parolene til KF _I 8. mars
komiteene. Samarbeidsutvalget (SV)
har vært klare i dette spq>rsmålet .
Slike paroler hører ikke hjemme i
kvinnesaken . Ved at SV har markert
sin borgerlige linje så entydig, har
KF I AKP til en viss grad kunnet frem
stille seg som et radikalt alternativ
til SV.
De fire parolene KF I AKP vil oppnå
dette med, er:
Kamp mot all imperialisme'.
Solidaritet med frigjørings bevegelsene '.
Støtt det chilenske folkets kamp mot
fascismen .'
Forby Norsk Front ,'.
Den første av disse parolene er en
klar antikapitalistisk parole dersom
en forstår imperialismen som kapitalismen på sitt nåværende stadiem.
AKP/ 'KFs syn på imperialismen
som en politikk som enkelte land
fører overfor andre land, fjerner
imidlertid dette antikapitalistiske
perspektivet . Når 8. marskomiteene
dessuten leverer løpesedler der de
tre første. parolene begrunnes med
at det dreier seg om støtte til under
trykte folk som lever i ufrihet og
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nød, da er det presisert at dette er
en fortsettelse av ·de tradisjonelle
borgerlige kvinneorganisasjoners
humanistiske engasjement . På hvilket
annet grunnlag kan en f . eks . gi en
almen støtte til frigjøringsbevegelser .
Hadde det dreid seg om en politisk
støtte. måtte en tatt stilling til den
politikk de enkelte frigjøringsbevegelser fører . Men politisk mobilisering
forutsetter klassemobilisering , som
ville ha splittet ut borgerskapets
kvinner. Disse kan ikke ha interesse
av "kamp mot all imperialisme" på
noe annet grunnlag enn humanistisk
bekymring for kapitalismens fortsatte
eksistensvilkår. i Det må ikke utryddes for meget arbeidskraft. )Av innen
landske fiender har AKP 'KF valgt å
konsentrere seg om Norsk Front.
Dette er framfor alt en loe:isk løsning på det dillemma en befinner
seg i nål· en fører en rent borgerlig
politiJd{ )g samtidig kaller seg kommunister . Norsk Front er et svart
p..1nkt utenfor den store og breie
fellesinteressen , åg det de mangler
i politisk betydning tar de igjen i
grusomhet. Dette p..1nktets viktigste
funksjon er å bekrefte de kvinnelige

Reservasjonsretten som er en rett
til å .reservere seg fra AKPs politikk og samtidig delta i deres opptog , er et av mange forsøk på å
fremstille politikk som noe uproblem atisk, uforpliktende og uvesentlig . Det
å gjøre kampen mot imperialismen
til en form for humanistisk engasjement , og kampen mot fascismen til
en kamp mot en gjeng kriminelle
personer, peker i samme retning .
"Skal kvinner kjempe mot imperialisme og fascisme?" stiller komiteen spØrsmål om. "Noen sier at
vi må holde oss til saker som angår kvinner helt direkte:arbeid. abort . da!!hiem osv . - kvinner kan
ikke ta -opp karm pen mot imperialismen, slike spØrsmål er for
vanskelige. Er ikke dette den samme gamle ideen om at vi er dumme
og ikke har greie på politikk ?" "Vi
vil slåss mot alle forsøk på å holde
~ss unna samfunnsspq>rsmål. "
A godta AKPs politikk fremstilles
som det å være samfunnsengsjert
overhodet . Hvis kvinner ikke er for
dumme , så godt at de denne politikken
Hvis de kan godta denuten ytterligere begrunnelse og analyse enn det
KF har levert gjennom sine 8. mars
komiteer , må det enten skyldes
kvinnelig intuisjon , eller det forhold
at politikken ikke er noe annet enn
et ferniss uten betydning .
KUL oppfordrer til boikott av begge
arrangementer 8. mars.
Feminismen representerer ikke begynnerfasen i en progressiv utvikl - .
ing so~ bare foreløbig l}ll.r visse begrensmnger. men som siden kan utvikle seg i revolusjonær retning. Det
er ikke en kvinnenes parallell til
trade-unionismen - eller kvinnenes
borgerlige politikk ( i motsetning
til en revolusjonær politikk .) Kvinnene som gruppe med felles interes - ·
ser kan ikke. ha noe annet enn en
bargerlig politikk og feminismen er
således borgerskapets kvinnepolitikk.

Stortingsmeldi.ng 13 ..

tilsvarende desorganiserende på prole- _,
ta : iatets kampevne .
Hvorvidt de muligheter integreringa
gi.t; utnyttes , avhenger av kommunistene og de progressive som finnes
I tillegg til slike feministiske propa orienterte systemet, innebærer dette
i og utenfor sektoren. Vi må selvorganisasjonen i de få tilfellene
gandaparoler stilles •en rekke enkeltselvfølgelig ingen konsesjoner til
følgelig ikke lite på sosialdemokratiets
krav. Retten til selvbestemt abort er
hvor sykepleierne har kjørt ut en
og endret syn på DNA. Av grunner somkonkrete gjennomføring av organiet borgerlig-demokratisk krav som
hardere linje i lønnsswrsmål
er angitt foran mener vi stortingsseringa i seg selv vil føre til en
kommunister selvsagt støtter. Isolert
stått totalt på sidelinja og tildels
meldinga representerer en progressiv utvikling av større bevisthet
motarbeidet aksjoner.
betraktet støtter vi også alle øvrige
reformkrav ( gratis daghjem, lengre
(jfr. Sykepleieraks ionen 197 2). I denne utvikling innen helse- og sosialsektoren. blant ' mellomlagene i sektoren .
Vi vil spesielt legge vekt på den sivi- I denne kampen må vi imtdlertid
sammenheng kan det heller ikke sees
svangerskapspermisjon og prevensjliserende / samfunnsmessiggjørende funk- ikl<e rette oss mot det progresstve
som noen tilfeldighet at forbundets
onsveiledning i grunnskolen) som
sjon en integrering av helse- og sosi- meldinga representerer slik småformann Eli Kristiansen er nominert
8. mars-komiteene stiller.
alarbeiderutdanninga - innen sektoren borgersosialistene iSV og AKP gjør .
som nr 1. På KRF's I.iste i Oslo
I feministenes arrangementer 8. mars
og mellom sektorer - vil kunne ha. anført av norsk sykepleierforbund
til stortingsvalget.
kobles imidlertid disse reformkravene
De.tt~ for det første med hensyn på selv• gjør. De progressive elever innen
sammen til en politisk helhet som må
utdanningas innhold . Idag gjøres det
helse og sosialsektoren må samAKP
OG
SV
I
SPANN
MED
ELI
avvises . Bare arbeiderkvinnene sammen
ikke noe forsøk på å sette for eksempel men med de andre utdanningssøkKRISTIANSEN
med resten av arbeiderklassen, har
sykepleierutdanninga inn i et større
ende kjempe for økte ressurser ,
maktmidler til å ·kjempe gjennoµi
samfunnsmessig perspektiv . Sykepleier- økt ~algfrihet n,ied hensyn på utslike dagsaktuelle reformkrav. For å
ne har to timer per semester og i
dannmgstilbud .m.m.
At denne organisasjonen har sterile tilleggg rein etikk-undervisning. Den
få dette fram må klasseperspektivet
Vi må heller ikke gjøre som et medlem
interesser av å opprettholde det
gjennomsyre 8. marsdemonstrasjonene
samfunnsorienterte undervisning som
av NSEL ("Norske Sykepleierelevers Lan eksisterende utdanningssystem er derforidag vforegår, i videregåede skoler /
- i likhet med på Clara Zetkins tid .
dslag" . Organisasjonen er organisaiorisk
ikke
egnet
til
å
forbause
noen.
I
Men feministene mobiliserer stikk i
DR-skolene må derfor til tross for densknyttet til NSF og er AKP dominert)
"kampen" for bevaringen av antikver- naturlige begrensning sees som et fram -oppfordrer til . i siste nummer av
strid med dette på et klassesam
te tilstander har forbundet som vist
arbeidsgrunnlag og kobler kravene
skritt idet den representerer en høyere "~ykepleien": "Støtt opp om NSF for å
fått støtte fra samtlige politiske par- form for borgerlig dannelse enn den
sammen til illusjonsparoler. "Bare
gJøre denne organisasjonen til en
tier
unntatt
DNA
.
AKP
og
SV
har
gratis daghjem kan gi oss .retten
kristne kallsorienterte etikklære. .
"kamporganisasjon"." Tvertimot må vi
til arbeid , " hevder 8. mars-komiteene . igjen vist sin reaksjonære karakter
Dessuten vil en integrering kunne væ- oppfordre til at_sykepleierne snur ryggen
gjennom å kjøre i spann med de mest
Dette er å snu tingene på hodet.
re progressiv ut fra et faglig6rganisa- til denne reaksionæ_re organi~a.s jonen
tilbakeliggende deler av borgerskapet
sjonsmessig perspektiv . Få sektorer
og tår opp den faglige og politiske
'
mens sosialdemokratiet har vist seg
er så oppsplittet hva gjelder faglig
ka~pen s_ammen med andre fagorg- .
som
det
sjikt
av
borgerskapet
som
er
FEMINISMENS POLITISKE FERNISS.
organisering som helse_ og sosialamserte innen de relevante forbund-1f:,
det eneste som er i stand til å kjøre
sektoren.
I
tråd
med
dette
blif
den
LO.
.
fram totalkapitalens behov på tvers av
fagl_ige virksomheten innrettet på beMed dette nnener vi s~lvs~gt ikk~ som
de tilbakeliggende fraksjoner innen
varing av særegne privilegier istedet
~V og AKP. - a~ L1 kan gJøres til en
borgerskapet.
Striden mellom KF og de andre
for solidaritet på tvers av yrkeskamporgams~sion ,. men at de forbundskvinneorganisasionene har foruten
.
. .
feller sykepleiere og andre helse- og
Når kommunistene ikke ser noen
g renser • Den l augsmessige
uenighet om selve det organisatoriske
oppsplittmg
· 1 ... _..,
,
·
, h d
.
sosia arua,,ere rna knytte an til finnes
grunnlaget , dreid seg om de fire
grunn til å forsvare det gamle stands, av arbeiderne i fo rnge
ar un re virket innen LO's medlemsmasser .
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SUs tidligere nestleder ••

BRYT MED SV
til en kamporganisas jon. Akp ved en
EEC-kampen ble DNA s reaksjonære
SVs tidligere nestleder i Norsk
utplassering av studenter i arbeids rolle mer og mer tydelig for radStudentunion May-Lisbeth Myrhaug
livet som skal kjempe for den rettikale arbeidere, og partiet begynte
har meldt seg ut av SV. Gnisten har
ferdige "kamplina".SV ved hjelp av
i den anledning hatt en lengre samtale å miste grepet om og tilliten hos
med henne om hvorfor hun meldte seg store deler · av arbeiderklassen. UN der legale midler i parlamentariske
organer, det vil si kamp innenfor
ut av SV , og hva hun mener er komm denne "oppbruddsstemningen"trengte
og på det borgerlige lovverks prekapitalen et nytt og "radikalt§" sosiunistenes oppgave i dag.
m isser .
aldemokratisk parti som kunne frem SV og AKPs parole om å gjøre LO
tre som et alternativ til Arbeiderti l kamporganisasjon er grunnlagt på
partiet. men som samtidig ville forhindre en ytterligere radikalisering
moralsk indignasjon over "verdens
SV: KLASSESAMARBEID OG ROSA
og eventuelt kommunistisk organiser- · urettferdighet" , og ikke på grunnlag
FRASER.
av en politisk analyse av borgerskaing innen den norske arbeiderklasspets stat og dennes funksjon si> m
Hvor lenge har du vært medlem av SV, en. Det v 3 ;_· i denne sammenheng
systemet og totalkapitalens garantist .
kjenner du partiet over lengre tid eller Sv ble daru1et. At SV her har full Ved å benekte at fagforen ångsappavar din tilknytning til sv bare en gjeste ført sin oppgave på eksemplarisk
r atet ,1tgjør en del av den borgerlige
måte viser partiets egen tibakegang
opptreden?
stat , ved å benekte at fagforeningene
og Arbeiderpartiets fremgang den
er inkorporert i og en del av staten
May-Lisbeth: .-Mine -erfaringer med SV
senere tid. De har med andre ord
gjennom ulike lover og regelverk ,
som en organisatorisk enhet stammer
ikke bare fanget opp de arbeidere
med den spesielle funksjoi:i å avverfra valgforbuns sperioden hvor jeg som som er misfornøydd med borgerge streiker, så sprer AKP og SV
SF sympatisør meldte meg inn i forskapets politikk i arbeiderklassen ,
illusjoner om at deler av det bo.rgbundet . På d' ~te tidspunkt framsto SV men de har også gitt disse arbeidfro meg som noe kvalitativt nytt og som erne troen tilbake på at borgerskaperlige statsapparat kan gjøres til
et kamporgan for arbeiderklassen .
det eneste revolusjonære alternativet,
ets representanter i arbeiderklassen
Som nevnt har denne parolen sitt
noe jeg relativt raskt kom til å forstå virkelig er arbeiderklassens repregrunnlag i en subjektiv vurdering av
ikke var tilfellet. Allerede i mars 1976 sentanter .
tenkte jeg på å melde meg ut av SV
SVs andre oppgave i norsk politikk
samfunnets overflate hvor ul.ikheten
og "urettferdigheten" springer moralfordi det ble vanskelige og_ vanskelige
er å drive påtrykk overfor de mer
å forsvare SVs politikk .
tilbakeliggende deler av borgerskapis tene i øynene. SV har ingen politisk
En av grunnene til at jeg ikke meldte
et som sinker kapitalismens videre
analyse av dagens klassesamfunn og
meg ut allerede på dette tidspunktet
utvikling. Ved å fremstå med en vag.
forstår derfor heller ikke korporativar at jeg trodde det var mulig å
utopisk sosialisme som bygger på
viseringens nødvendighet under kapå påvirke SVs politikk innenfrå . Det
småborgerskapets antimonopolisme.
italismen i den imperialistiske perivil si at jeg trodde det var mulig å
representerer partiet småbårgerskap- oden , et resultat ab kapitalens bedrive SV mot venstre ved å ta høye
ets drøm om et samfunn bestående av hov for mntroll med arbeiderklassstillinger innen partiorganisasjonen.
selveiende småprodu'ienter . I dag føres en .Grunnlaget for denne klassesamTroen på at Svs politikk kunne endSvs krav om at "småeiendommen" må arbeids~1litikken og fasciseringen av
res innenfra av enkeltpersoner er
bevares fram under dekke av at
samfunnet er gitt med ekstraprofittet typisk uttrykk for SVs forståelse
arbeidsplassene må sikres. Dette føren under imperialismen som gjør det
av sin egen politikk. Denne forståes
er til at endringer i den ideologiske
mulig å "kjøpe" opp et lag av arbeisom et uttrykk for enkeltmedlemmer
overbygningen tilpasses produktibkref- derklassen - arbeideraristokratiet.
forgodtbefinnende og luner og ikke
tenes utvikling og disse endringene
Dette arbeideraristokratiets eksistsom et resultat av de klasseinterblir tilsynelatende drevet frem uavens er med andre ord bundet til kapesser partiet er et organisatorisk
hengig av borgerskapet. Et typisk
italen ved at deres økonomiske grunnuttrykk for . Etter hvert innså jeg
eksempel på dette er SVs krav om
lag er basert på kapitalens ekstra at partiets politikk ikke varierte i
at borgerskapets stat må rasjonalprofitt- og deres politikk er også
innhold ved personskifte. men kun i
isere og "ta vare" på både profittabbasert på dette avhengighetsforholdet.
form og som regel heller ikke det.
el og ikke-profittabel industrå. Den
Sagt med andre ord, korporativisering
tiltakende kapitalkonsentrasjon og
Den politikk SV har stått for all den
og klasseforæderiet som arbeidertid jeg har kjent organisasjonen er
sentralisering finner sitt naturlige
aristokratiet representerer er et lovklassessamarbeid og reformisme .
uttrykk i statsdrift .
messig resultat av kapitalforholdet
Eller sagt med andre ord: ArbeiderLikevel er det viktig for arbeiderog kan således ikke endres ved utpartiets politikk under dekke av
klassen å sikre sine arbeidsplasser
skifting av personer , eller lega list"røde" fraser.
ågså i krisetider hvor ropet på statisk kamp innenfor og på grunnlag
SVs parlamentariske arbeid har kort
lig overtagelse blir stadig større . ET
av det borgerlige lovverk . Et lovsagt vært en sammenhengende støtte
alternativ i en slik situasion ville
verk som borgerskapet selv har et
til DNA, statspartiet og borgerskapkunne være "nasjonalisering under
klart pragmatisk forhold til, anbefalets representant i arbeiderklassen. På
arbeiderkontroll. "Det vil si at arbeier mean arbeiderklassen å bruke .
denne måten har de konsekvent bidere i kriserammede bedrifter med
dratt til kapitalforholdets opprettstøtte fra resten av klassen tvang
holdelse. mens de sammen med AKP
staten til fortsatt drift etter kooperUSV OG NSU ARBEIDET
har uttrykkt moralsk indignasjon
ative prinsipper . Dette ville medføre
over kapitalismens herjinger og ødeet krav om nasjonalisering i kriseleggende virkninger overfor småbortider som påtvinges staten på tvers
gerskapets eksistensbetingelser.
av lovmessigheten i kapitalens konGnisten : Hva er dine erfaringer med
G runnen til denne politikken er selvsentrasjon. og ikke et uttr11kk for
USV-arbeidet i NSU? Hvordan vil du
sagt at SV tror sin "egen" og arbeiborgersskapets interesse av statsdrbetegne den fagkritikk SV her reprederpartiets politikk er arbeiderift .
senterer?
klassens politikk - og ikke, somKA I
KUL hevder - borgerskapets poliMay Lisbeth: Kort sagt kan det sies
tikk i arbeiderklassen.
GRUNNLAGET FOR BRUDDET MED
at den form for fagkritikk sorrt SV
SV.
bedriver er en fagkritikk i småborgSVs OPPGAVE I NORSK POLITIKK.
erskapet og borgerskapets interesse.
Gnisten: Du kritiserer SV ganske
USV kaller sin fagkritikk for en
gjennomgående, men var det noen
ideologisk og teoretisk klassekamp
spesiell grunn til utmeldelsen eller
mot det borgerlige inn.moldet i fagGnisten: Mener du med dette at SVs
skjedde bruddet på grunn av en helene. USV har sin opprinnelse i den
eneste oppgave i norsk politikk har
hetsvurdering av SV ?
ideologikritiske, halvmarxistiske
vært og er en ·videreføring av DNAs
retningen som preget universitetet i
politikk?
slutten av 1960- årene. Dette utgangsMay Lisbeth: Det var flere grunner
punkt har ikke USV klart å løsrive
May Lisbeth: Nei på ingen måte, kort
til at jeg brøt med SV , en av de
seg fra, slik som KUL, men eksistsagt kan SV sies å ha hatt to vesentviktigste var deres faglige politikk .
erer fortsatt som en form for " intlige oppgaver . Disse er å fungere som.
Denne kan kårt oppsummeres som
ellektuell venstrisme" og radikalt
en bremseklåss og bakevje for radstreikesabotasje og frenetisk benektalibi for moderpartiet.
ikaie arbeidere og for det andre som
else av fagapparatets inkorporering
Det burde være klart for enhver som
en "pådriver" og "agent" for den
i den borgerlige stafen. SVs faglige
kaller seg marxist at kapitalens konprogressive del av borgerskapet .
politikk er her helt på linje med
sentrasjon og sentralisering , produkI 70-årenes streikekamper og under
AKPs, begge vil gjøre fagorg. om
sjonens tiltagende sosialisering, øker
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borgerskapets behov for en kvasisosialistisk ideologi og at det gjennem
staten vil utvikles lill som i form
nærmer seg den marxistiske. Universitetets mest vesentlige oppgave i
denne sammenheng er ikke bare å
reprodusere den borgerlige ideologi en ,men også å produsere ny ideologi i de utforminger som er mest
tjenlige for de mest progressive
skikt av borgerskapet og dermed for
denne klassen sett uder ett. Med det
mener jeg ikke at USV entydig og
alltid vil representere borgerskapets
politikk på universitetene , men at
dette vil avhenge av om de borgerlige
eller små.borgerlige elementene vil
være i overvekt.
Gnisten: Mener du med dette at fag kritikk ikke bør drives ?
May Lisbeth: Nei,på ingen måte . Men
for å ikke ende opp som venstristene
i USV , må studentene underordne og
tilkngrtte seg arbeiderklassen, og la
denne eneste revolusjonære klasse
lede an i kampen mot kapitalismen.
Det vil i dagens situasjon si KA og
jeg oppfordrer derfor alle progressive
til å bryet med det stagnerende USV
og ta del i byggingen av det kommunistiske partiet .
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Proletarisk internasjonalisme
eller · nasjonalsosialisme P
skap. For Norges vedkommende er
selvsagt oljeinvesteringene, blide de
som er foretatt hittil. og de sem bla
AKP arbeider for at skal foretas i
Barentshavet i framtida, av særlig
betydning. Kort sagt er tendensen i
retning av en mer nasjonalistisk pgl_llikk framherskende i alle imperiali§j:·
iske )aoi:1-net sentrale i denne forbindelse er at det her dreier seg om
en nasjonalisme som er reell nok , og
at dette er den eneste form for nas jonalisme som er mulig i imperialistiske
land. Ikke engang AKP er i den polis
posisjon at de direkte kan kalle
denne type nasjonalisme for progressiv.
Siden denne gruppa på den annen side
er i den posisjon at de ikke kan kalle
noen type 1,1asjonalisme for reaksjonær,
Bakgrunnen for dette er overakkumuls~ blir konsekvensen at de stempler
asjonen som skaper en mer og mer
den imperialistiske nasjOnahsme :s7?m
kriseartet situasjon i hele den
kapitalistiske verden. I denne situasjon- unasjonal" mens de selv i praksis
~de mest høyrwtede talsmenn for
en øker konkurransen om områdene for
en sanne nasjonalisme (dvs. deg_
lønnsom investering og den enkelte
samme nasjonalisme). Når Eiet eks-stats borgerskap får behov for en poli- 1sterer en tilsynelatende motsetning
tikk som beskytter det "egne" kapitalmellom de nasjonale krav fra AKP og
markedet og som i stq,rst mulig grad
f , eks. Arbeiderpartiet, så har dette
søker å utvide det - steng grensene
bl.a. san,menheng med at DNA også
og utvid grensene. Når man i en slik
tar hensyn til Norges militære styrk~
situasjon sier at imperialismen blir
irttr de stiller sine nasjonale krav.
mer aggressiv den norske som enhver mens AKP i sin fluesoporns nekter å
annen så gir dette uttrykk for at konfå"slike smålige hensyn. Den imperkurransen innad i kapitalismen øker
'laBstiske nasjonalisme er altså ekte
både mellom de enkelte kapitaler og
og konsekvent nok, og den eneste
og mellom de enkelte nasjoners borger- mulige nasjonalisme i imperialistiske
skap. Det at imperialismen blir mer
land . Dette innebærer at nasjonalstaten
aggressiv uttrykker ikke annet enn at
er et konsekvent uttrykk for den situaaktivt nasjonalstatlig engasjement
sjonen kapitalen står i også under

Det nasjonale spørsmål har i den senere tid kommet til å stå sentralt i den
politiske debatten på universitetene ·
mellom de politiske representantene
for arbeiderklassen og småborgerskapet. Ikke bare er det viktig å sette
seg inn i selve denne debatten og få
full klarhet i hva den egentlig dreier
seg om men det er også av største
viktighet- å se at selve det forhold at
de mest vesentlige politiske . spørsmål
har kommet til å sirkle rundt nettopp
det nasjonale spq,rsmål er uttrykk for
det faktiske forhold at klassenes
umiddelbare framtid , i større grad enn
på lang tid vil bestemmes av deres
forhold og bruk av nasjonalstaten og
nasjonen.

imperialismen . Og det er nettopp
dette som gjør enhver form for nasjonalisme reaksjonær i de imperialistiske land. Dette går parallelt med at
nasjonene som er grunnlaget f.9;&:
nasjonalstatene tenderer mota.,
1orsvinne, Denne progressive ut-viklingen som er et resultat av
imperialismens tendens til å utjevne
forskjellene mellom najjonene, står
i motsetning til det fortsatte behovet
som borgerskapet har for å opprettholde og styrke nasjonalstatene.
Dette er noe av bakgrunnen for at
nasjonalistiske grupperinger legger
s æ rlig stor vekt på å fremme nasjonalfølelsen, den nasjonale kultur og
andre liknende avskyelige fenomener.
Vi skal komme tilbake til disse spq,rsmålene, men først er det nødvendig
med en avklaring av begrepene nasjonalstat - nasjon.
NASJONALSTATEN

i

Begrepet nasjon alstat uttrykker den
territorielle og politiske organiseringen av verden som er særegen for
den borgerlige epoke. Alle disse tre
momentene, territorium, politikk og
historisk plassering er vesentlifill
sider ved nasjonalstaten. Det·
historiske fordi nasjonalstatenes
etablering direkte svarer til borgerskapets seier over· det føydale aristokrati, og fordi nasjonalstatene vil
eksistere helt til borge rsk~et defin-

en stat som bare er tenkelig som redskap for den ene klassen mot den
andre . Dette er også grunnen til at
proletariatets diktatur bare kan opprettes innenfor en stat som er politisk
uavhengig. Ved f eks en ert okkup~on er derfor bel e borgerskapet.
et ew,e o.g okkupasjonsmaktens,,
arbeiderklassens fiende). ,
F'"ørst og fremst oppstår nasjonalstatene sammen med kaptialismen
fordi denne bare kai oppstå som
nasjonal kapitalisme og utvikle seg
innenfor en nasjonalstat. Grunnene
til dette er antydningsvis følgende:
1. Etablering av_og kontroll over et _1
~mmemarked . Kapitalismen er
avhengig av et område som ikke er for
lite og som har den egenskapen at det
er !~nt innad og, noe som blir viktigere etter hvert, lukket utad, et.område som kan fungere som-et marked.
Kapitalismen utvikler seg ikke ras ere enn mar edet selv gJør e " derfor er etablering av hjemmemarkedet
en oppståelsesbetingelse for kapitalismen. Hjemmemarkedet er det området innenfor hvilket de føydale
avgifts- og tollsystemer som hindrer
varesirkulasjonen er fjernet. I alle
europeiske land oppsto hjemme.
markedet ved at en sterk sentralmakt
brøt ned de føydale grenser innen
landet og opprettet frihandels es forrund (jfr. f.eks. etableringen av
"les cinque g rosses fermes" i
Frankrike i siste halvdel av 1600tallet). I en artikkel av J. Stalin fra

Småborgersosialistenes I. mai
s.3 og 5
blir viktigere for å sikte kapitalens
fortsatte beståen.
Dette engasjementet retter seg dels
innover og er av korporativ karakter.
Her sikter det bl.a. mot å sikte et
nasjonalt investeringsmønster som er
i overensstemmelse med den ·
internasjonale konjunktlrrsitusas jonen
(jfr. den svenske regjeringens forslag
om å inndra store bedriftsoverskudd
til en statlig fastlagt investeringsplan.)
Dels .retter engasjementet seg utover
og søker da å sikre det egne borgerskapet i konkurransen med andre lands
borgerskap. Nasjnnalstatens oppgave
her er f.eks. å sikre mulige investeringi,områder for sitt nasjonale borger-

l
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imperialismen. I det hele tatt forholder itivt er forsvunnet fra historien.
det seg ikke slik AKP hevder, at nasjon- (Dette inne bæ rer bl.a. at sosialismen
alstaten blir av mindre betydning
]ys . proletariatets diktatur også hii;
under imperialismen, tvert om så er
kan eksistere innenfor nasjonalstater.
det først under imp:rialismen at alle_
Selv om arbeiderklassen knuser deh
nasjonalstate~s muligheter ~llt .u t bhr
borgerlige stat og byg€,er opp sin
utnyttet. NasJona~staten er 1_kke_lenger egen , så er den bundet til a gjøre
bare en forutsetnmg for kap1tahsmen
dette innenfor nasjorialstatens rammer.
mer preget av passivitet enn aktivitet
statens fortsatte eksistens under
slik den var i kapitalismens tidlige
sosialismen uttrykker forøvrig
epoke. Under imperialismen består
borgerskapets fortsatte eksistens
for første gang statens oppgave r i en
inngripen og aktivitet på alle plan .
dels fordi statens eks1stens i seg selv
Og liksom den-såkalte passive liberaluttrykker den borgerlige retts fortistiske stat bare kunne utføre sine
satte eksistens, og dels fordi at når
oppgaver som !!.~~ajstat blitt et enda klassemotsetningene er forsvunnet,
mer sentralt trekk ved staten under
så er det ikke lenger noe· grunnlag for
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1913 som AKP av ukjente grunner tar
til inntekt for sitt syn, står det:
"Hovedproblemet for det unge borgerskapet er markedsproblemet. Dets
mål er å selge varene sine og å komme '
seirende ut av konkurransen med
borgerskapet av andre nasjonaliteter.
Derav dets ønske om å sikre sitt"eget\'
1;;it1; hjemmemarked. Markedet er dep.
først~ skole der borgerskapet lærer
sin nasjonalisme".
w
2. De områder som borgerskapet har
gjort nasjonale ved å forvandle dem til
marked må være politisk enhetlige.
Det må herske ~n lov der, nærmere
bestemt en ~ r l i g lov. Kapitalismen
kan bare utvikle seg dersom det hersk-

.

Forts. s. 2.

Prol etari sk ••
er en lov som sikrer det borgerlige
byttet. Kjernen i den borgerlige lov er
formell likhet, fordi denne er forutsetningen for kontrakts- og bytteforhold.
Derfor har gjennomføringen av den.
bor:e;erlige ; lov overfor aristorkatiet
en generell demokratisk tendens Den
enseste som kan gi og garantere en
slik lov er nasjonalstaten. Den borgerlige retts subjekt er statsborgeren,
som har den form elle egenskapen at
han tilhører nasjonen, og nettopp i denne
egenskapen som han deler med alle
andre borgere av nasjonalstaten er han
subjekt for lover.
Denne borgerlige, territorielle og politiske organisering av verden utgjør
altså nasjonalstatens helt allmenne
{
bestemmelse.

stater. Dette innebærer på ingen måte
at det ikke nasjonene baserer seg på
forhold som i og for seg er objektive
nok. I den tidligere siterte artikkelen
av Stalin nevner han fire forhold:"En
nasjon er et historisk o etablert stabilt fellesskap av mennesker , dannet
på basis av et felles språk , territorium, økonomisk liv og psykologisk
konstitusjon som manifisterer seg i
en felles kultur". (vår understr.)
Bortsett fra at vi , i motsetning til
AKP_
.
_ l,ikke anser
kulturen og den kulturelle adferd som
utslag av en spesiell nasjonal psyke,
så har vi ingen innvendinger mot dette.
Det vesentlige i denne forbindelse er
å se hva slags status disse fire kjennetegnene har hos Stalin, en status som
etter vår mening er helt korrekt. Det
dreier seg nemli ikke om å an i"iiii-NASJONEN
SJ
grep e er bestemmelse,
men nettopp om a ant hvilke ytre
den baserer see: på.Denne anNasjonalstatene baserer seg på nasjon- givelsen som har karakter av beer. I en forstand eksisterer nasjonene
skrivelse er selvsagt også nødvendig
forut for nasjonalstatene, men nettopp
for å få full innsikti det nasjonale
da i den forstand at de ikke eksisterer
SPØrsmål. Al\_P -gruppen har som kjent
uavhengig av nasjonalstatene. BegreQ- brukt denne Stalins ytre beskrivelse
et nasjon er bare menin sfullt i forho
av nasjonene til å begrunne riktigheten
i egrepe nasjona stat. Nasjonene
av norsk besettelse av Svalbard. Bortk"onshfuerer seg i forbinde lse med de
sett fra at de konsekvent forfusker
borgerlig-nasjonale eller nasjonalistdette sitatet utfra denne hensikten
iske bevegelsene . Det er et velkjent ·
så er dette uttrykk for den tidligere
faktum at borgerkapets politiske kamp
nevnte usedvanlige åndskraft som
kjennetegner dagens småborgerskap
mot aristorkratiet normalt har form
og særlig dets politiske apologeter.
av nasjonal frihetskam~, og at de
Denne klassen er avskåret fra å
borgerlige politiske bevegelser er såtrenge inn i politiske fenomener som
kalte na~_!lale bevegelser. Disse
nasjonen , fordi de da ville være nødt
bevegelsenes mål er alltid å opprette
selvstendige borgerlige nasjonalstater, til å se deres historisk betingede og
og de er i det hele tatt bare forståelige derfor forgjenglige karakter. •Siden
en verden uten nasjoner også vil være
ut fra dette målet.
Den nasjonele demokratiske bevissthet en verden uten småborgerskap så er
denne klassen henvist til å betrakte
er den ideologi som bærer disse bealle slike fenmener bare på overvegelsene. Nasjonen oppstår derfor i
flaten. Når AKP derfor betrakter de
i en annen forstand enn den tidligere
rent ytre eller overfladiske kjennetegn
nevnte ikke forut for nasjonalstaten.
ved nasjonen son dens egentlige beDer hvordet finnes en nasjon, finner
stemmelse så er dette et utslag av
man også nasjonalstaten, i det minste
den bevisste fordummingen denne
om mulighet eller aktuelt politis
gruppen underkaster seg for å unngå
program. Enheten meilom nasjonen og
å oppdage at nasjonene en dag kan
"fiasjonalstaten uttrykkes innenfor
forsvinne seN om fellesskap i de fire
rettssfæren, og da i teorien om folkenevnte områder består. En arme ting
suveriniteten. Denne knytter nemlig
er at også disse fellesskaµ vil forbestemte borgerlige rettigheter til
svinne
i det den kommunistiske verden
nasjonene, og utsier både at den borgetterhvert vil bli en økonomisk og
erlige rett bare kan gis av folkene
(nasjonene) og at det er enhver nasjons kulturell enhet, et forhold sjølbergingsfantastene i AKP for.:>vrig også berett og mål å gi borgerlig rett, d. v.s.
nekter
opprette en nasjonalstat. Og når en
nasjonalstat opprettes skjer dette
nettopp ved at nasjonene erklærer seg
NASJONALSTATENS FORTSATTE
for suverene,hvilket i en forstand er
BESTÅEN UNDER IMPERIALISMEN
identisk med at nasjonene oppstår
overhodet. (Det kan her innskytes at
de tidlige borgerlige · representanter
AKP har lansert en teori som gar ut
for folkesuverenitetsteorien var seg
på at det ikke lenger finnes noe nasjonfullt bevisst denne teoriens historiske
alt borgerskap. Det er uklart hva denne
misjon, nemlig å etablere og sikre et
teorien egentlig :forsøker å utsi, som
borgerlig .liv. At borgerskapets åndsjeg skal komme tilbake til er det rimevner innenfor samfunnsteorien i de
ligvis en variant av den fascistiske
siste 200 år ikke har gått fram, men
tendens til bekymring ang. undertvert om vært gjenstand for et sterkt
gravingen av de nasjonale verdier
forfall, blir godt illustrert ved at
under imperialismen . Dersom man
AKP-gruppen nå synes å ha "utarbeidet"
imidlertid skal tolke standpunktet
en pervertert utgave av folkesuverenordrett slik det framføres utsies det
itetsteorien. Deres medlem G. Imset
imidlertid faktisk at det ikke finnes
hevdet på et møte i studentersamfunnet
noe norsk borgerskap. Dette er selvi Oslo at det tilligger nasjonene besagt fullkomment lattervekkende"
stemte rettigheter som ikke er bormen det hører med til historien at
gerlige, bestemte rettsforhold som
AKP ikke bare formulerer denslags
er uavhengig av produksjonsmåten
latterligheter,men i så stor grad er
som er herskende.Ifølge ham er det i
fange av seg selv at de også forsvarer
kraft av denne retten at Svalbard må
dem. De hevder faktisk rett ut at det
innlemmes i den norske nasjonalstat
ikke finnes noe norsk borgerskap. I
(Den ikke-borgerlige del av den?) ) .
sitt nye program hevder de i tråd
Man kan altså si at nasjonene er et
med
dette at under en evt. verdenshrsfonsk middel til å realisere
krig så vil den norske nasjons bidrag
nasJonalstatene, at de to forho ldei:..
foreligge i form av nasjonal frise~rr hverandre som middel til mål.
gjøringskrig. Dersom det virkelig
Fo egrupper med en felles bakgrunn
ikke finnes noe norsk borgerskap, men
i en del henseende etablerer e seg
likevel hersker kapitalisme i Norge ,
altså som nasjoner i den kapitalistiske
epokens tidlige fase, og da ut fra borg- så burde det vel allerede i dag være
aktuelt å reise det norske folket til
erskapetsbehov for å danne nasjonal-
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å styrke den euronasjonal frigj~ingskamp (kanskje det
eisl<e imperialismen. E)n styrking
er problemene med å finne ut hvem
som også bare er meningsfull på bakden evt. skulle rettes mot som har
grunn a:v konkurransen bl.a. med
avholdt AKP fra å reise dette kravet).
USA. Det at borgerskapet er nasjol_!illt
Imidlertid finnes det i høy grad et
innebærer på ingen måte at det ilsJ>e
norsk borgerskap, liksom det finnes et
kan underordne sine nasjonale intersvensk, engels k o. s . v. Og disse boresser i en stø rre konkurransesamm.JW,gs••lilsu:IUfll ~~~~~ør
heng. Det kan også utmerket godt,J?;å
gerskaps nasjonale tilhørighet viser
seg særlig sterkt nettopp i en situasjon op is rr overnas·onele statsdanne ser uten at det ·r mm re "nasjomed skjerpet internasjonal (mellomnalt" av den grunn. Det vil nettopp
nasjonal) konkurranse. I denne situavære normalt m"ea ulike typer oversjonen er som sagt nasjonalstatens
nasjonalt samarbeid under imperoppgaver dels av ekspansiv, dels av
ialismen. Men selv om Norge gjør felkont raktiv art, altså dels å beskytte
les sak med en rekke andre imperiadet "egne" kapitalmarkedet ved proteksjonistiske tiltak,dels å utvide dette, listland, f.eks. i NATO, så innebærer
ikke dette at det norske borgerskapet
i siste instans å føre imperialistisk
ikke har egne nasjonale interesser
krig, som bare er en fortsettelse av
som det ikke deler med sine alliansede generelle oppgavene med andre
partnere i NATO.Dersom f,.eks.utvikmidler. Det er et generelt trekk ved
lingen innen oljeutvinningen i nordomimperlalismen at ekspansjon bare
rådene (og forøvrig også andre steder)
kan skie pa bekostning av andre iroskal løse overakkumulasjonsproblemene
enahstland. Et slags unntak fra dette
for det norske borgerskapet, så kan
opplever vi forsåvidt i og med at utdette bare skje i den grad denne utviklingen av teknologien innen oljevikles under nasjonal kontroll, med
sektoren har åpnet et helt nytt område
muligheter for utelukkelse av NATO
for investering,nemlig havbunnen.
partnerne . Nettopp pf denne bakNettopp av denne grunn er det at også
grunn har man innen Arbeiderpartiet
havbunnen nå blir "nasjonalt"
tatt til orde for en roer selvstendig
oppdelt mellom nasjonene (selv om
nasjonal politikk i s~ørsmålet om
dette foreløpig ikke gjelder de store
nord-områdene. Denne nasjonalishavdyp). Først under imperialismen
men blir kraftigere 0 ·1 kraftigere
blir hele verden virkelig "nasjonal"
jo lengre ut på den såkalte venstreDet sentrale poenget her er at djss..e
side
man kommer, via den søtladne
oppgavene som består i enheten:;f!V
selvstendighetstrangen i SV til den
kontraksion og ekspansjon hare kan
mer barbariske hurrapatriotismen i
ivaretas av en nasjonalstat, fordL
AKP .
oare dette er en type politisk-territo5
ielt organ som kan trekke se~ ~amur
qg utvide seg på den måtene be r MOTSETNINGEN NASJON - NASJONALSTAT
snakk om. Under imperialismen bli.
UNDER IMPERIALISMEN
derfor borgerska et mer nasjonalt
enn noensinne. Det forho a et skjer
en stadig sterkere økonomisk inteEn a,: imperialismens progressive
grasjon i hele den imperialistiske
virkninger er at den bryter ned ulikverden fører ikke på noen måte til at
hetene mellom nasjon ene, at den i
behovet for "steng grensene" + "utvid
det hele bevirker en integrasjon
grensene" forsvinner, slik AKPmellom nasjonene. Når forskjellene
gruppen synes å innbille seg.Skulle man mellom nasjonene faller bort , sa
man være konsekvent i AKPs standpunkt tenderer ogsa nasjonene selv mot å
(noe denne gruppen desverre er for forsvinne siden det er nettopp ulik-·
fantasiløse til) så måtte man hevde at
hetene mot hverandre som opprett
nødvendigheten av krig ogsa forsvinholder dem. Dette innebærer imfdlerner under imperialismen, Dette er som tid på ingen måte, som nevnt ovenfor ,
kJent ikke tilielle . Den økonomiske at nehovet for nasjonalstater, en
integrasjonen i hele den imperialistiske °Oppdeling av verden etter disse
verden foregår paralleltmed at
prinsippene, forsvinner under '
motsetningene mellom de imperialistiske a ismen.
mper
men produserer
staters borgerskap øker . Det vil også
-altså en monigelsesfull situasjon
være kjent at den imperialistiske
for seg selv . Dette er i og for seg
krigen føres an nasjonalstater og grup- ikke merkeligere enn at kimene til
per av disse nasjonalstatene,ikke f.eks. kapitalismens under;gang i det hele
av bransjer eller enkelt-konserner o.l. produseres innen det kapitalistiske
På disse områdene følger altså behovet samfunnet . Imidlertid er. det kl,. .rt •
for nasjonalstatenes fortsatte eksistens at borgerskapet har behov for å
under imperialismen direkte av konkur- sette inn krefter som kan hindre forransen innen borgerskapet , i det
forfallet i nasjonalfølelsen. Nettopp
nasjonalstatene direkte retter seg mot
i situasjoner der mer aktiv nasjonal
andre nasjoners borgerskap. Beho~t
politikk, f.eks. krig blir aktuell,
for en nasjonalstat som kan qii_ptr!':
melder dette behovet seg. Denne opp:.
agressivt overfor andre nasjonalgaven er det nasjonalsosialismen har
stater bli altså ikke svekket av den
ivaretatt med stor kraft. Det er
ø·konomis ke integrasjon, men e;c
nettopp noe av et hovedpoe~
en
tvert om kende under im erialismen.
tradisjonelle fascismens selvfor,
Overakkumulasjonen og en erav
~aelse at den på den ene side ser
følgende økte kamp om investeringer
oehovet for en sterk nasjonalstat
er også årsaken til det økte behov for
og dermed en samlet og enet nasjon,
stat lige inngrep innad i økonomien.
~ pa den andre side ser nasjonens
Også disse sikter mot å styrke det
faktj sk appJ øste tilstand og nasjonalnasjonale borgerskap utad (samtidig
fØlelsens undergraving. ~
···
som de sikter mot å uskadeliggjøre
Ansvaret for nasjonens oppløsning
arbeiderklassen politisk). Nettopp
blir , for øvrig helt korrekt, tillagt
dette at slike tiltak sikter mot å styrke kapital ismen. Dette skjer som oftest
det nasjonale borgerskapet innebærer
i helt mystifiserte former, f.eks.
at det er feilaktig å tenke seg at det
i form av angrep på "den internasj o~
skulle kunne gjennomføres en sentral- nale jødedom"·, "Bank- og børspolypisering av planleggingen av kapitalismen pene" osv. Typisk for fascismen er
som omfattet alle land. Det å styrke
det også å utpeke den liberale kapi~
en nasjons borgerskap skjer jo nettalisme med dens vekt på "egennytten"
topp bare på bakgrunn av ~t dette
og forsakelse av "folkefellesskapet "
~ i æ6is•aiags~
og den nasjonale kultur som en grunn~
står i motsetning til andre nasjoners,
årsak til nasjonenes oppløsning. Vi
siterer fra skriftet "Was will der
og en styrking i forhold til andre,
altså med den internasjonale konkurNazionalsosialismus? " fra 1927:
ransen som øverste målestokkJleL.
"Hva er nasjonen? Folket eller naforhold at man har overnasjonale
es joner. e~ ... ,,. ... r.?tu'"li~ ,_
, 0"c;t leOrganer som gjennomfører planleggvende skaperverk og organisme ...
illl@lilil
Nasjonal-ismen er læren om nasjon ens
ing for flere nasjoner .Leks EEC fcu::- organiske vesen og om dens avgjørende
å'ndrer ikke dette.Drivkraften bak.c.
betydning for den naturlige progresForts. s. 3
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SVs «faglige » og «upolitiske» I.mai
"Sosialistisk a rbeiderenhet 1. m ai "
er et av SV' s fors øk på å frams tå som
et seriøst alternativ for a rbeiderklas sen . I tilnæ rmet AKP-stil mobiliserer SV ut fra et "kla rt behov" for
et alternativt 1. mai-tog . Dette " be grunnes"ved at en de l me r eller mindre kjente pers oner ha r underskre vet
et opprop om ma r ke ring av "en ste r k
faglig og sosialistisk e nhe t" . Det s om
i ves entlig grad s kille r SV og AKP e r
at SV makter å gi e t skinn a v basis i
arbeiderklassen, da en hovedde l a v
underskriverne repres en te rer fagforenings byrå kr atiet. (AKP-g ruppen
m å for en stor del ta til takke m ed
mellom lagsrepresenta nter). Dett e
avgjø r imidle rtid ikke innho ldet i
den politikken so m de to s m å bo r ge r togene represente re r. De ha r ogs å
en felle s form for repres entasjon av
denne politikken . Bå de SV og AKP
t/)nsker at deres arrangem ente r s ka l •
frams tå som pa rtipolitis ke nt/)yt r ale
i m ots e tning til Samo r g " s om i praksis g jø r dagen til en pa rti m arke ring
for DNA og et ledd i dette partiets
va lgk am p" . Dvs. : AKP og SV t/) nsker
at 1. m ai skal bli oppfatte t s om en dag
hvor enheten i folke t e ller evt . fagbevegelsen markeres mot "monopol kapitalen " e ller "kapita lkre ftene" ,
og vil etter best e evne s kjule de pa rti . taktiske hensyn som ligger bak deres
a rra ngem enter . Dette blir latte rlig
for SV som bygger hele sin eksistens
på at de har repr es entanter på Sto r tinget. Dette fo rsøket fra de t o pa rti ene på å gi sine tog et pa rtipolitisk
uavhengig skinn sier ganske mye om
hvilke klasseinteresser begge par 'tier represente r e r .
Under kapitalism en e r det bare en
klasse som ikke kan ft/) r e ut sine in teresser som sine egne , nemlig s m å bo rgerskapet . I stedet e r de tvunget
til å framft/) re dem s om e n av de to
hovedklassenes. Dermed -vil ogs å
sm åbor gerskapets fo rhold til poli tikk generelt væ re preget av etis ke
vurderinger , som en kam p mellom det
gode og det onde . F or å framfø r e
sine egeninter esse'r vil s måbo r ger skapet a lltid framt re på den politiske
a rena som inkarnasjonen av a llme nn interessen - hos AKP som hele folket s
kamp m ot monopolene , hos SV gjennom paroler s om s kal "mP.. rkere e n
sterk faglig og s osialistisk enhet".
(vå r uth.) Både SV og AKP representerer m . a . o . småbo r ge rs kapets
politikk overfo r a r beiderklassen , dvs .
en politikk s_om i){ke vil bringe arbei derklassen en m ilimeter nærmere sosialismen, men. s om tvert imot vil bin de arbeiderklass en til kapitalism en til
evig tid.
.
Det er s ær lig SPØrs m ålet om fag bevegelsens stilling s om preger SV's
hovedparoler. Enkelte av pa rnlene
uttrykker .!_~ole rt sett riktige standpunkter, , bl.a. mot "s~atlige inngrep i l ønnsoppgjø ret og mot kom - ·
binerte oppgjø r". SV-sam menhengen
gir imidlertid parolene den m otsatte

virkning med den uk la r e holdningen
eneste mulig het til å forhindre kritil fagappa r atets karakter og
gen.
den naive troen på "frie og forbunds• . Den andre parolen vis e r enda cyde vise'bppgjø rs becydning.
· i.igere hvor lite SV ha r skjønt a v im Fo r å ta SPØ rsm ålet om fagforperialismen. Her e r plutselig fir e
eningene s kar akter fø rst. Parolen
land trukket (nokså) tilfeldig ut , hvo r
"for en fri og uavhengig fagbevegelse"
da imperialisme n sett m ed SV' s øyne
i den samme:i.heng den s tå r kan ikke
fungerer s æ rlig stygt. Elle r e r de t
tolke s på noen annen m åte enn at det
kanskje slik at det ba r e e r i disse
er f~g_fo r eni!_lgene det er snakk om.
fire landene at imperia lismen gir
P a r olen blir i denne sammenheng et
seg uttrykk. Hva m ed norsk
viktig bidrag for å befeste den illuimperialisme i forhold til den no rs ke a r
soriske be vissthet om at fagforeninarbeiderklassen ? Dersom SV virkelig
gene i dagens Norge kan gjø res ti} .
skulle gitt et skinn av anti kamporganisasjoner. SV ha r altsa ik ·
imperialisme burde de i æ rbødighetens
ke læ rt noe av det a lle arbeidere i
navn i det minste s agt kamp mot a ll
streik i løpet av de senere å r ha r
imperialisme hvor i verden den enn
ta tt de pr aktiske konsekvenser av .
m i tte befinne seg. Imperialismen
Det vil s i at det legale fugappa ratet
er som et verdensomspennende system
e r blitt e n del av det borge rlige stats en like stor fiende av arbeiderklas a pparatet og at enhver streikekamp
sen o~ undertrykte folk uansett hvor
derfor i utgangspunktet derfor m å ori verden den m åtte fra mtre som m est
ganiseres uavhengig av de legale fag krigersk .
-----fo r eningene, E/Om illegale streikeko miteer s om stå r i direkte forMen en slik forstå else av imhold til de streikende s e l v .
peria lism ens karakter og tilsvarende ,
Grunnen til at SV ikke kan e lle r
fredsprat fjerner også SV i utgangsvil innse dette ligge r i SV' s faglige
punktet fra den proletariske interba s .i3 , en gruppe legalistiske
nasjonalismens grunn. SV prokla merer denne ved høytidelige anled fagfo r enings by r å kra te r som i k r aft.
av s in stilling med nødvendighet rn a
ninge r som 1. m ai , men for diss e
bekjempe e nhver revolusjonær be snakkesalige 'sosialistene" becyr
visstgjø r ing av a rbeide rklassen. Kj e r - dette bare at man uttrykker sin støtte
ne n i SV' s "arbeiderenhet" er altså
rrent v erbalt) til en kamp som føres
s le tt ikke a t den kan heve a r beiderav andre mot s æ rlig groteske overgrep.
klasse ns bevissthet opp pli et nivå hvor (jmf. de fire landene). Tvert imot den
den kan or ganiseres i s amsvar med
slags svada har kommunistene alltid
sine 3 ne ~esifikke klasseinteresser
hevdet at den proletariske internas joua vhengig av bor gerlig lov- og r egelnalismen forutsetter at man erklæ r e r
verk. SV vil i stedet binde a rbe ider
det egne borgerskapet krig og priklassen til for alltid å befinn e seg på denm æ rt bekjemper det. Det er i det
den bor ge rlige legalismens g runn ,
vesentlige kun på den m åten a rbeideri dette tilfellet r epresentert ved det
klassen i de enkelte land handler i
samsvar med prinsippene fo r den
ko r pora tive faga ppa r atet .
proletariske internasjona lismen , og
Utover s ine pa r oler om faglige
hvorved den in~.F.!1.!11!J~nale arbeidersp9>rs m ål ha r SV ogs å gjort et spinkelt klassen sveises sammen til en virfors øk på å ma r ke r e seg som a ntikelig enhetlig klasse (Selvfølgelig er
imperia lister gjennom pa r olene "Stans ikke det noe som utelukker
kapprustningen - oppløs blok kene" og
internasjona l støtte).
"Sør-Afr ika, Chile, Palestin a, Viet nam - s am me fiende, sam me kamp ."
S V ha r ved flere tidligere anledninge r
I den fø rste pa rolen stille r SV seg på
markert seg som et " r adikalt" alterden bor gerlige pasifismens g runn. En
nativ til AKP's folketenkning , og da
m å jo ba r e undre seg over at den ikke
s æ rlig i kvinnespø rsm ålet. Men i 1.
følges opp av en pa r ole om tilslut m ai-plattformen gå r det ikke bedre med
ning til de forskjellige bevegelser for
SV enn med AKP. Her frams tå r både
fr ed som finnes i verden i dag og som
kvinner og ungdo m som enhetlige
få r s itt mest g r e lle uttry kk gjennom
g rupper med felles interesser i forhold
su pe r mak tenes m ange konferanser
til kapitalkreftene. Dette bunner kanskje
for fr ed og ned rustning, s am tidig me d i at SV ikke er s å fjernt fra valgat det rus te s s om a ldri fø r . Dette viser kampen som de prøver å gi inntrykk
a t "s os'ialistene" i SV overhodet ikke
av i andre sammenhenger (Vi venter
har forstå tt noe. av imperialism ens
spent på neste trekk).
ka r akter . F o r enhver m a rxist betyr
Til slutt: I anstendighetens navn ha r
i mpe ria lis men , som kapitalism ens
SV ikke i anledning 1. m ai g lem t å ta
siste stadium , med nødvendighet kamp med en parole for "sosialisme" i Norge
om ve rdenshegemoniet og i siste in De proklamerer at de er for et "s jølstans anta r denn e kam pen form av
stendig og sosialistisk Norge" .
ve r denskrig . Det s om s kille r
ko mmuniste r fra borge rlige pasifister
Meningsløsheten k jenner cydeligmed hensyn til imperia lism en e r at
vis ingen grenser i SV's hønsegå rd.
vi i stedet for å p r otestere ve rbalt
Her hevder virkelig SV muligheten av
mot følgene av impe r ialis men pro et sosialistisk m en s amtidig usjøl paganderer r e volus jonen 1,\0m den
stendig Norge. Er dette en glipp , eller

er det heller slik at det "tredje
sta ndpunkt" i forhold til sosialimperia
!ismen gjø r dem ute av stand til å for s tå at slike paroler i beste fall er meningsløse og i verste fall reaks jonæ re ,
dvs. at de i beste fall markerer seg
mot den slags " sosialisme" som hersker
i Tsjekkoslovakia under Sovjets "be skyttelse" . Men resultatet er reaks jo
næ rt i det SV lander på den småborgerlige
sm åborgerlige nasjonalismens g runn
J.U!~ mest ekstremt uttrykt ved AKP)
hvor nasjonen heves opp til det gud dommelige, mens sosialismen skytes
inn i framtida som noe som komm e r
av den gode vilje (jmf. AKP's prog rams. 132). Tvert imot (lette na s jonalistiske perspektivet m å kommunister framheve sosialismens internasjonale karakter og at sosialismens
m ål nettopp ikke er nasjonenes selv-.
stendige evigheteseksistens , men
de res oppløsning.
Ut fra det som her er sagt skulle det
væ re klart at klassebevisste arbeidere
og andre som har inntatt arbeiderklassens standpunkt ikke har noe i SV's tog
å gjøre. Snarere enn å heve klassens
nå væ rende nivå vil denne "fronten"
binde den til det nå v ærende borgerl ige
og sm åborgerlige nivå . Derfor: Bare
ett alternativ for kommunister og klassebevisste arbeidere 1. mai , nemlig
Kommunistisk Arbeiderforbunds arrangementer omkring i landet.
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PROLETARISK .. . . . .
sive utvikli ng av menneskeheten.. .
f un net , er fo r os s en or~an j,_sk enhet nal f ø l elsen i høy grad til de behovene
De t liberale kapital i st i s ke a nark i i _som har l ov - r e tt (j: r. G.Imset) og som kap ita len har nett.opp i tider
stat og Økonomi har umu l iggjor t - so må l l angt utover de .e·1ke lte personer med økonomisk krise og behov fo r
sial rettferd . Liber a l ismen e r selvis,og gruppe r . Den na sjonale enhet som derav følgende nasj onalistisk polihetens grenseløse her redømme , som en er vårt mål , e r derfor bare en samlinct ikk .
gang ble begrunnet ved jøden Spinozas ling av et i . kl as sekamp og partistrid
Hva l igger det s å i AKPs påstander
lære .. . . Kapita l ismen er planmessig
sønderr eve t f olk til organisk samom at det ikke lenger finnes noe nasj o
misbruk av eiendom t i l pr oduksjons - vi rke og s aml e t inn sats .. . Norge s nasjglal t bor gerskap? Selv begrunner de
midler utøve_t på bel:ostn i ng av det
naldag ka ller på denne historisk e
dette ved å henvise til slike "unasjo skapepde arbeid og f e ll esnyt t en ___
enhet og s amfø lelse ho 2 alle card nasJona le " hand linger som borgeiSosialt rettferdig e r a lt som tj ene,r menn " .
·
slcapet vil tendere mot å fo reta. 1:k_ke
nasjonen , urettferdj o er de t som skad e
Nasjonal sos iali sm<'·n ser det altså ba r e det f orholdet at borgers kapet
den .. :N~sjonalismen ~r l æren om d en
som si n hi s t ori s ke oppgave å reise
ikke vil . f or svare den enkelte nasjone r
sosiale rettferdighet i over e nss t em;-_ nasjone n med de n kraft som den an.
fo r enhve r pr is under en kr i g , bli r
me l se med nasjonens f e lles nytte som give lig skal be si tte fra det forf all brukt til å demons t rere deres unasjona
måiestokk ." Eller V . ~ui s l i ngs 17.-mai- de n e r brakt i. Og s elv om det er
nale karakter, men også. f . eks . at r e hilsen til det nor s ke f olk i 1935 :"Vi riktig a t de tt e f orfallet er et
gjeri ngen ikke ivaretar de nasjonale
må gjenreise e i dsvol l : menn enes verki r es ulta t av kap italismens utv i kling , i nteresser på Svalbard og i Barentsså svar er denne g j~nreisi ng avn a sjo- havet , eller at det viste sin unasjona
i nye former .. . Nas j on zn , f o lkesam
F orts.s. 4.
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stille krav om politisk uavhengighet.
Sammenblandingen av- politikk og
økonomi har for øvrig hatt en lang
historie siden den tid. F.eks. sier
SV i sitt arbeids / aksjonsprogram:
"Ein av fø resetnadene for nasjonal
sjølråderett er at utanlandske kapitalinteresser ikkje får rå over viktige
delar av norsk industri."
Og AKP har konsekvent forsøkt å
fremstille spq>rsmålet om selvbestemmelse som om det nærmest skulle
dreie seg om økonomisk sjølberging.
I "Klassekampen" 4/ 4 1977 blir det"
også hevdet at devalueringen av den
norske krone er en undergraving ·av
norsk suverenitet, fordi den er et
ledd i Norges valutasamarbeid med
andre land.
Det er klart at dersom man mener
at den nasjonale selvbestemmelsesretten e r avhengig av økonomisk
uavhengighet s å er det ikke mulig
å trekke andre konklusjoner enn det
Rosa Luxemburg gjør.
Imidlertid innebærer den nasjonale
selvbestemmelsesretten noe ganske
annet. Den uttrykker på en helt allmenn måte den mest mulig borgerligdemokratiske annerkjennelse av at
nas jonene, derved nasjonalstatene, er
den borgerlige retts giver og siste
ga rantist . Annerkjennelsen av denne
retten tilkjenner altså enhver nasjon
rett til å danne og å opprettholde en
selvstendig nasjonalstat, derunder å
inngå i , e ller å trekke seg ut av flernasjonale forbund eller statsdannelser.
(Allerede av den grunn er det f. eks.
feil å oppfatte et eventuelt EEC-m ed lem s kap som overtredelse av selvbestemmelsesretten. Avholdelse av en
folkeavstemming er nettopp uttrykk
for denne retten, uansett hva utfallet
av denne avstemmingen blir.) Som
tidligere sagt s å oppstår nasjonalstat
ne bl. a ut fra behovet for en makt
som kan gi og garantere den borgerlige
lov. Bare en nasjonalstat kan fullt ut
ga rantere den borgerige lov. og bare
bare en uavhengig nasjonalstat kan
garantere det borgerlige demokrati.
Etborgerligdemokratikanikkeopp-

••

Karakter ved å gå inn for medlemsskap
i EEC . AKP har også rettet angrep mot
borgerskapet fordi det fremmer en utbredelse av utenlandsk kultur i Norge .
I den herostratisk berømte anti-GrandPrix-festivalen som ble avholdt ifjor
gikk f.eks. AKPs Sæmund Fiskvik hardt
til fe l ts mot borgerskapet f ordi de
representerte interna sjonali sering og
følgelig forflatning av musikken og
kulturen for øvrig . Som alternativer
ble det lansert ulike nasjonale ytringer
som først og fremst markerte seg ved
sin uvanlige særhet .
Vi vil gi AKP rett i at kapitalismen medfører en undergraving av
nasjonene , i den forstand at det som
er særegent for de enkelte nasjonali
teter forsvinner og de ulike nasjoners
kulturelle liv nærmer seg hverandre.
Men som sagt innebærer dette på ingen
måte at det ikke lenger finnes noe
nasjonalt bor ge r skap i den f orstand
at nasjonalstatene er bl itt av minc're '"--ety~ ning ~or-c sikre :rnpitalens
fortsatte eksistens . Behovet for
nasjonalstatenes beståen er tvert om
økende - samtidig med at dens ideol
logiske arunnlag , nasjonen svekkes. I
motsetning til AKP ser vi dette siste
som en progressiv utvikling som vi
søker å fremme. AKP derimot jamrer seo
i høye ordelag over denne utviklingen
og er nettopp et svar på dette dilem maet i kapitalismen og representerer
et forsøk på å løse det. Og helt i
tråd med de nasjonalsosialistiske
tradisjoner skjer dette under an klager mot borgersk,pet for at det
ikke er nasj ona ltno~. Som det nå bør
være klart uttrykker dette en sammenblanding av nasjon og nasjonalstat
"sM.\BORGERF EIRING AV ;'DET NASJONALE ARBEID'.'.:TS D .<\G".
fra AKP sin side (el l er rettere manglende evne til å sk il le de to.) Det
som egentlig blir utt1ykt, er altså
reaksjonære beklagels,r over at im fascistisk ideologi. At dette blir
særdrag. Vi ser Jet på ingen måte
perialismen undergrav€r nasjonen,
gjort er imidlertid på ingen måte
som noe progressi"t at folk gl>x
rettholdes i en nasjon som er okkupnettopp et av de trek'< ved imperiali tilfeldig . I virkelighet.en står AKP bevisst rundt og nbeider med e fmle ert. Under kapitalismen er et mest
lismen som kommuniste n e gleder seg
net.!SJ?p på det standpunkt at en so seg som sunnmøring, nor dlending
mulig demokratisk styre gunstigst
n est over . Det er verdt å merke seg sia l og politisk frigjøring i Norae
eller oslomann , og av den grunn
for arbeiderklassens kamp. Dette er
at AKP ikke til dags dato har vært i faller sammen med g enreisin en av denbevisst går inn "or A snakk e en
en a v g runnene til at vi annerkjenner
stand til å stable et Pneste arguen nasjonale kult uren. Hva er na sjo -be s temt dialekt·
Dette i~nebærer pi\ retten til n a sjonal selvbestemm e ls e.
ment på beina for at c1 et under imnal kultur? Det er definito ri s k den
ingen måte at vi går inn ._o r å
Det forhold a t den borgerlige l ov j
perialismen ikke lenger er nødvendi g del av kJl turen som na s j o nen ikk e del e undertr ykke dia Lektene, men ~
sin tendens er demokratisk i nnebcerer
J'ed nasjonalstater . Dette blir bare deler med andre nasj o ner. De n no r ske sterkt avstand fra den type dialekt - ikke at borgerskapet er kons ekvent e
underforstått i den småborge rlige
nasjonale kulturen e r det særege nt
pohtJ.kk som gar ut på å fremme
demokrater. Tvert om er det alltid
bakevje , som ikke er i stand til å
norske. Det. er alt sl, dette spesielt
a""l.le type r særdrag bare de har et
beredt til il. beskj æ re arbeiderklassens
differensiere fenomf'mene slik at
norske som ifølge poeten i "k lassee1,.ler annet ka rak ter istisk l ok alpreq • borge rlig - dem::ikratiske rettigheter,
deres motsetningsful l e natur kommer
kampen " skal bære den pel i tiske orn
Det å utvikle proletarisk klasseog det e r a lltid rede til å gjøre inngrep
fram, i dette tilfelle motsetningen
veltningen i No rq e . \/ed revolusion i beviss th e t inrn•bærer å underordne
i a ndre n as joners demo l, ratiske r e ttnasjon - nasjonalstat.
i et imperialisti sk Land e r det
alle typer særhet som t aserer seg
i g he ter ved å krenke deres selvbestemaltså det som s kill e r d e t som
på nasjonale 0 9 lokale• fors kjeller.
melsesrett. Arbeiderklassens klasseskiller d e t fra a Lle andre lanrl soin
" P l a sse n til dem som fo~svarer
kam p ha r a lts å de beste b e tinge lser
NASJONAL KULTUR
kommer til uttrykk.
Dettf> er utils lag o rd for nasjonal kultur e r blant under mest mulig demol<rati , bil.de i
slørt nasj on ali sme , og nasjonali.sme
de t nasj onalistiske sm2hurge r s kapet , sitt ege t l a nd , og i det den bekjemper
kan aldr i f oren<>s ,oed mar x ismen .
ikke hl ant marxistene " ( Lenin C. W.
"sin" nasjonalstayts overtredelse av
I en spesiell spalte i " KlasseNår det gjelder kultur en i Norqe
bd - 20 s • 2S)
and re n asjoners demokra tiske rettigkampen" som kalles "Ukas dikt" , der er det ikke marxistenes oppgave å
heter. Av denne grunn er arbeiderkl
skuffede og forurettede kan gi ut
ta utgangspunkt i oa fremme den del
assen den mest konsekvente forsvarer
trykk for sine aggresjoner og an av denne som er sær~gent norsk.
DEN NASJONALE SELVUESTEM :av den nasionale selvbestemmelseretk:ager, står det 8/2 trykt et bidrag Tvert om så tar vi fatt i og støtter MELSESRETT .
t e n , liksom den er den mest konsekvesom heter "Kulturballade ". Vi gjenclen delen av kultun n som e r internte forsvarer av borgerlig demokrati
g~r noen utdrag de rfra:
nasjonal, den delen som viser arbeioverhode. Dette forhindrer ikke at
"No pengefolk har skodd seg nok
derklassens kulturelle fellesskap
selvbestemmelsesretten er en borgerlpå dårleg skrot som pop og rock
med arbeidere i all~ land dvs.
Det er nødvendig ~i ski ll e ut nasjonig rett . Nå er def selvsagt ikke arbeidmot inntrengjar -kulturen ( !!)
nettopp den delen som utmerker seg
enes rett til selvbestemmelse som e t
erWassens oppgave å sørge for oppvi slår et slag i f l okk
ved å være ikke-nasjcnal. Nasjonalhelt spesielt spq>rsmål som må berettholdelsen av nasjonene og det
. .. Dei. seie r det er bondsk og dorsk
s~ialistenes oppgave. er å f å d~n
handles separat. Dette fordi smil.borborgerlige demokrati til evig tid, men
men det er f o l keleg og nor sk .. ..
norske arbeiderklass ,n til å føle
gervenstre notorisk bl ander dette
så lenge borgerskapet fortsatt eksistVerpa vakt det jhende kan
seg som nordmenn, vår oppgave e;J ut-spørsmål e t sammen med rent nasjoerer s å vil mest mulig demokrti være
at hærmenn kjem frå framand land .
v!kle klassebevissthe ten, og diss e
nalistiske krav. Historisk har forgunstigst for arbeiderklassen, og
Då g:ield det at vår norske kultur
t:'o oppgavene står i direkte motstrid svaret av den nasjonale se l vbes tem dette l a r seg altså b a re praktisere
kan halde stand ( !! )
verandre . Den san,me bornerte
melsesrett blitt mo t arbeidet av deler
ved o pprettholdelse av selvstendige
Vi veit at russarbjørnen og griske
sneverheten kommer til uttrykk n å r
av den såkalte venstresid a . F.eks.
n asjon a lstater. Alternativet, å ikke
onkel Sam har skumle stor maktsplanar AKP går inn for nyn<ilr, k som det
gikk Rosa Luxemburg mot il. fremme
annerkjenne denne retten, er s å lenge
SOTT' skal bli gjort til skam.
eneste skriftspråk fordi det er mer
dette kravet ford i hun mente at den
b::>rgerskapet eksisterer ikke en
Då væpna vi i krigen går ...
norsk enn bokmål , elL-r når de opp - økonomis ke integrasjonen under impslagsbroderlig forening av nasjonene
Om Noreg sin kultur ei n jernhard ring fordrer folk til å bruke dialekten
e riælismen hadde gjordt en hver selvover landegrensene, men kan bare
ring vi slår !"
sin selv om de må flytte inn til
bestemmelse i llus orisk . Mot dette
væ re en støtte til staters okku!)IEjon
storbyer med den begrunnelse at de
hevdet Lenin a t man i dette spq>rsm å leller anneksjon av andre nasjoner,
::Jet er ille nok å skrive noe slikt ellers ville miste s i n lokal-identi- e t m å tte skille mellom økon om i og
alts å en direkte proimperialistisk
men det kunne unnskyld es dersom det tet!
For marxistene er det nettopp politikk på den måten at øko nomisk
politikk.Det sentlllie her er at arbeidf. eks. hadde dreid seg om en enslig
~oppgave å dfå folk til å oppgi
integrasjoq , som selvsagt e r både
erklassen ikke annerkjenner deQ.ne
sprø svale. Langt verre er det derfor identitet og solidaritetsfølelse
. uungåe lig og progressiv, på ingen
rettenfordi de gir noen slags prinsinår man trykker en slik tendens til som baserer seg b,re på rent lokale måte innebæ rer a t man ikke skal
piell tilslutning til nasjonen , eller

Forts.s.5.
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AKP 1.moi-enhet -på klossesomorbeidef"s grunn
I [ r som ellers forsøker AKP i: s elge
al~e en~el_tg~_u ,,µ e r Lr Gelvfølgelig full
s in " Faglig l. m aifront" s om et ·arti·
frihet til _~ o.13ta_nser~ ~eg fra de andre.s
politisk nøytralt og u avhengig afternativ krav og _aa s ærlig_ aroede rklass en~
der alle progressive cg"revolusjcn:.tre' revolusJ o_nære g')e nuom .ten bebuaete
klasser og gru pper kan delta p:.. lik lin- re ~e rv~sJonsr.e_tt ~ s om , ara Joksalt t)L)k
je og med likeberettigede krav,. At det kt~ n er i~lusonsk. ,
.
i ka pitalistiske samfunn bare finnes en V~ s kal ikke trette le1s ern: med . ~• itrn
revolusjon ær klasse og at bare arbeider-pa alle de fori:_ner for smaborgerhg og
klassen har objektiv interess e ua klas;,, e mel,lomlag_s m~S~\!>ye ve -;.,belte , Lie r
av sosialismen L vers ee.; ( elle r un de c:.s - av .:iet ka _,italis tiske .:1 a10 funn s om A l'.P
E.es) av folkevennene . 1' ;, r "fronten'' lan- sidestiller med arbeiderklassens revolseres pf klassekam pen;; grunn er dette usjonære og progressive antikapitalisme
utvilsomt riktig, men da .;,on, en klass e- o? forsøker å mobiliser.e denne til å
kam p rettet rn.o t arbeic.erklas;;e n.
k1empe for. ( De som matte ,fære soesGrunnlaget forden klas"e s amar!.Jei 3ielt interessert i AKPs fantasirikdom
politikk som i sin konsekvens unde rmed hensyn på å formulere slike paroler
trykker arbei,lerklassen" sa: regne int~- henvises til "frontens" eget parolegrunn·
resser p~. bekostning a-. de allmenne
lag.)
borgerlig-Jemokratis ke krav ligger
I stedet skal vi ta opp et par uttrykk
som tidligere ,.&pekt i ::en grunnfahike
for den småborgerlige nasjonalismen
kl a" seanalys e AKP-gruu,eri11gen i__alle ~om får et kvalitativt nytt innhold i
former for ~raksis frem~lele<; s t' r for arets FFF-tog som adskiller seg mest
(til tross for verbale ~ r oklarnasjoner
fra de tidligere å renes folkelige mønsom , st ~ r;l. marxism en - leninism ens
tringer ved sin åpne støtte til den eksgrunn). At s chizofrenien ikke ha r unn- pansive del av det norske borgerskap
g&.tt de etter eget nL agn me :; t fre mtre - - gjennom hovedparolen "Svalbard er
ende medlemm er av bevege13en frem
norsk land\' Med hensyn til klassesamkommer av følgende genistrek i AKP.s
arbeid skulle det het s åledes være fullpiratutga ve av R'/lde Fane nr. ;i - 76 . 3 .
byrdet : ved siden av abstrakte grupper
~3 .: ·•sentralkomiteen ha r ne skilt
som kvinner, ungdom , bydelsbeboere,
s,iø r sm:Het om kl as:,eanaly.:; en fi:a :pr- idrettsfolk har alle de tre klassene nå
.;, m ·' let om hove.:1mo tc1 igel-; en. "1, tter at fått "sine" paroler som de kan samles
bevegeL:: €:u;., m e.; t frem::ikre·.me ka .re under på nasjonens grunn - det eneste
,:•:'. denne n1..ten ha r kcm m et til bevL ..;t - som gjenstår er nå å flytte 1. mai et
het om .Jet som for utenfo r ,-. tt ende lenge par uker lenger ut i mai.
har v... rt klart, at det for AKP fi nne ,
Her skal vi ta opp . den siden ved AKPs
et vanntett :::kutt melloll' teori og,. rak- nasjonalisme som fremkommer i parols is, kan man etter '.. ha t jot:t ..tette til
er som "For norsk sjølberging" og
en dyd, med god .samvittighet bes te mm e "Nasjonaliser oljesektoren - full nasjoen rekke an<'l re klas s.er og gru ;iper ; o m nal kantroll over oljeæessursene . "
arbefaerkla3.;enc- s trategis ke allierte i
Nasjonaliseringsparolen er en oppfølging
l et ma:1 ser fullstencti.;;; bort fra eie•1 c<'n . av sjølbergingsideologien, men den er
3retten til ;,ro r~uk" jon»mi3lene og foroe:så symptomatisk for AKPs stats
hol..:.et til r•ro i1uk;,; j0nen ( alts~ ne ttc., h;·
forståelse.
·le ~orhuld .,om kc.,n;, tituerer kla .:, , ene }
Sjølbergingsparolen har sitt utspring i
ug i .steuet basere s eg ·. , rent em r iebke at AKP representerer småborgerskapkriterier ,,om hvem ,et etter l:x1 r gerli& et og dets politikk. Kort sagt er sjølber
humanis ti.ske vur-:ter<Ml;;er er me , t
gingsøkonomien, uten monopolistisk
synd,:,~. eller hvilke tilfel .ige g ru , _.er
kapital eller proletariatets diktatur, de
som i øyeblikket vi.:, er meut ka m;, vilje.
småborgerlige sosialistenes oppfattning
l<~ks em; elvb betrakte.; _n, . bo r ger;;ka ,. - av sosialismen . Jfr. å rets parole:"Aret og ua ;,i:,e.;ielt b-l) n :.ene, s cm revrJln ~j- beidere •, småbrukere og fiskere.: felles
•;-n1x re fordi :.:eer ., ml'. og for Ji cte er
kamp mot monopolkapitalen. "Eller som
m isfornøyd w e:; s taten,::; , ,olitikk, 1en
det het tidligere: folket ( deriblant den
samm e stat s0m forøvrig 3kal virkelil,;'·· lille kapital) mot monopolkapitalen,
Dette ble klart eksemplifisert ved AKPs
gjøre deres c. ~ mrie r om .,et go l e liv.
At arbeiåerklas sen ikke betrakte" ,om
støtte til Hitrabøndenes skattunndragelse
den ene,;; te klass en med objektive inter- hvis eneste formål vår å sikre bondens
e.3se av .:en sosialis ti.-;ke revolu " jon og· stilling å eiendomsretten til den lille
at de tte ,;ir :ien en lecten-1e r olle, kommer privateiendom. AKPs begrunnelse for
tydelig fre m i (.•arc.legrunnlaget, er
støtte til denne reaksjonære aksjonen,
s tilles alle klas:;er, grupper c,g lag i
bortsett fra at småborgerskapet er en
revolusjonær klasse i et imperialistisk
det borv,e rlip;e s amfunn _:c lik linje oc;

samfunn, var statens politikk overfor
praktiske politikk fullstendig på linje
småbøndene og at Hitrabøndene kjempet med det gamle SF, NKP og SV~ med
for hele nasjonens interesser. Iflg. AKP krav om at staten ( som i den fra praksstår folkefellesskapet i fare og matvare is adskilte teori hos AKP hevdes å være
produksjonen må opprettholdes pga.
borgerska'pets stat) må nasjonalisere
faren for en imperialistisk krig.
og tå vare på både proffitabel og ikke
sannsynligheten for en ny verdenskrig
profittabel industri.
fornyoppdeling av ldlloniområder er
At ·A KPs tidligere rent småborgerlige_
en selvfølge for kommunister. Det skul- nasjonalisme ( som selvfølgelig i prakle i den sammenheng være unødvendig
sis likevel tjente borgerskapet i den
å påpeke at nasjonal a sjølberging i et
grad den fikk innpass i arbeiderklassen'
kapitalistisk samfunn ikke er noen gar- nå mer åpent antar en også borgerlig
anti for folkets daglige føde ( rent bort- form som antydet ovenfor er kanskje
sett fra at kravet er illusorisk i de
et uttrykk for at AKp nå begynner å
fleste kapitaliskiske land ) . I f.eks.
resignere i sine etterhert mange miskrise eller krigssituasjoner er en ikke lykkede forsøk på å vinne rnasseo'ppslutgarantert at matmengden er bestemm- ning i arbeiderklassen og prøver å søke
ende for om alle sikres føde, forutsatt nye alliansepartnere for det småbo rgerkapitalistiske produksjonsforhold kan
skap det er det politiske uttrykk for,
det f.eks. være mer lønnsomt å ødeleg- At de småborgerlige interesser for-·
ge matvarene ennå senke prisene.
fektes så militant gjør gruppen mindre
Nasjonaliseringsparolen er en følge av salongfliug enn storebror SV, slik at
sjølbergingstankegangen , samtidig som de imidlertid (foreløpig?} må antas å
pen i tillegg sprer illusjoner om den
bli avvist også av borgerskapet.
borgerlige statens karakter og funksjon, For kommunister er det imidlertid
Implisitt i denne parolen ligger en for- fortsatt viktig å være på vakt mot den
ståelse av staten som et nøytralt or!'fan fare AKP-grupperingen utgjør i arbeidhev~t _over klassekampen ( men ~ud- erklassen med sin parole om å gjøre
lertidig besatt av noen monopolkapital- fagforeningene til en kannporganisasjon .
ister) som kan sikre og ivareta ressur - Vi henviser derfor våre lesere til en
ser for arbeiderklassen , og da spesielt nærmere kritikk av denne siden ved
dersom AKP få r representanter innen- AKPs politikk i den Røde Arbeiderens
for dette organ. Når det gjelder kravet
1. mai - nummer.
om nasjonalisering stiller AKP i sin

AKPs fremtidsdrøm , sjølberging på den

·Pro I e·tar.is k
, ut fra noen slags nasjonalistisk politikk, men fordi deres klasseinteresser best lar seg utøve under mest
mulig demokrati.
Derfor er heller ikke arbeiderklassens forsvar av denne retten ubetinget
Dens motiver for å støtte den er helt
andre enn de borgerskapet har nå r
de støtter denne retten, og den støtter
den derfor på en helt annen måte. Om
denne forskjellen sier Lenin: "Borgerskapet plasserer alltid sine nasjonale krav i forgrunnen og gjør dette
på en kategorisk måte. For proletariatet derimot er disse krav underordnet klassekampens interesser .....
for borgerskapet er det viktig å hindre
proletariatets utvikling ved å skyve
målene til sin egen nasjon foran
proletariatets m ål. Det er derfor
proletariatet så og si nøyer seg med
det negative krav om armerkjennelse
av retten til selvbestemmelse, uten å
gi
"-til noen nasjon, uten å gi

5

Norge i dag retter se med n dvend· e mo an re nssjoner .Enhver positiv
i ••
st~tte hl nasionalismen i Norge i dag
vil derfor være ensbetydende med overtredelse av andre nasjoners selvbestemnoe på bekostning av en annen nasjon.
melse. Dersom Norge blir okkupert så
:!;, W . bd. 20. s. 410.)
kan det norske borgerskapet rjktjgnok
"Det er marxistenes plikt å stå for den
mest resolutte og konsekvente demokr- Rj"empe for sjn selvbestemmelsesrett,
men den kan ikke kjempe for denne uteo
atisme i alle aspekter av det nasjonale samtidig å kjempe for sin rett til å
srørsmål. Denne oppgaven er vesentl- undertI;P{ke andre nasjoner. Dette jnne~negativ. Men dette er den grensen
bærer ikke at kommunistene fordømD).er
proletariatet kan gå til i å støtte nasjo- crette borgerskapets kamp for sin selvnalismen~ for utover dette begynner
bestemmelsesrett, men at de ikke i:ir
den positive aktivitet til borgerskapet
c1""en noen form for positiv støtte . I en
som strever mot å befeste nasjDnalism - slik situasjon vil også kommunistene
11
•
(C. W . bd. 20. s. 34) . Arbeiderklass !9empe for nasjonal selvbestemmelse,
ens armerkjennelse av selvbestemmelse men dette er av helt andre grunner.Nem
sretten er altså negativ. Dette innebæ- lig fordi denne selvbestemmelsen er
rer at den ikke medfører noen positiv
forutsetningen fo å kunne o_gprette pral
støtte til den borgerlige nasjonalismen, . etariatets diktatur og arbeiderklassens
Den borgerlige nasjonalisme i et land
kamp for selvbestemmelsesrett er dersom Norge er forøvrig på ingen måte
for koblet sammmen med en kamp mot
noen slags progressiv nasjonalisme
det "egne" borgerskapet. Et annet forhol
som har som hovedsiktemål å opprette
ld som vi ikke skal komme inn på her
eller forsvare en uavhengig nasjonaler at heller ikke i perioder der den borstat. De progressive nasjonale oppgave- gerlige nasjonalisme i og for seg har
ne ble for Norges vedkommende fullført progressive oppgaver å utføregir komi perioden 1814 -1905. Nasjonalismen i
munistene. noen positiv støtte til den
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lille privateiendoms grunn

borgerlige nasjonalisme. Borgerskapet
er ikke prinsipielle forsvarere av den
nasjonale selvbestemmelses retten.
Tverto m så overtrer de konsekvent
andre nasjoners rett, og de er også
villige, som AKP på sin fårete måte
også sier, til å selge selvbestemmelsesretten for profitt. Men når arbeiderklass
en i motsetning til dette er konsekvente
forsvarere av selvbestemmelsesretten
så er ikke dete som AKP innbiller seg
fordi' denne klassen er den mest konsekvent nasjonalistiske, men fordi den.er
den eneste konsekvent ikke-nas1onalistiske klassen ; og derfor tilskriver alle
nasjonene enjormell demokratisk
likhet.
P.N.

GNISTEN
Kommunistisk Universitetslag

Arbeiderklassen har ikke ansvar for kapitalismen, men bare for sin egen klasses interesser!
Ingen resignasjon i lønnskrava! Massestreik mot permitteringer og arbeidsløshet!
Krev full lønnskompensasjon ved eventuell arbeidstidsforkortelse! Lønnstap tåles ikke for noen !
Bekjemp NAFs angrep på den bedriftsvise lønnsglidning - stol ikke på LO-apparatets m otstand!
Den "ville" streikens metode er kampens vei! Tvers gjennom lov til seier!
Nei til -enhver imperialistisk - også norsk - anneksjon av Svalbard!
Vend ryggen til "AKP"s nasjonalsjåvinisme! Kamp mot det egne borgerskapet!
Avvis de sosialfascistiske framstøt fra DNA og LO-ledelsen!
Reis arbeiderklassens revolusjonære kamp mot borgerstaten - for sosialismen !

Kamp m ot de to supermaktene og all imperialisme!
Full støtte til imperialistisk undertrykte folks og nasjoners frigjøringskamp!
Støtt proletariatets klassekamp i Kina!
Fram fo r den proletariske internasjonalismen!

Uten en revolus jonær teori, ingen revolusjonær bevegelse!
Uten et kommunistisk parti, ingen proletarisk revolusjon!

I.mai i Oslo
Festmøte i G-salen, Folkets Hus, kl. 19. 30
Hovedtale ved:
HARALD BERNTSEN
Apeller

Kultur

Servering

Arr. : Kommunistisk Arbeiderforbund

I. mai i Trondheim
Festmøte på Trubadur Restaurant, 2. etg. (Kongensgate)
kl. 20. 00.
Hovedtale ved:
KJELL HOVDEN
Apell - Servering - Dans

Nytt Marxistisk hefte

Sommerleir

Ingen kan ha unngått å legge merke
til at det går mot valg igjen. Programmer, løfter og de snedigste rna nøvrer blir en del av den politiske
hverdag. Umiddelbart vil det synes
enklest å overlate de borgerlige og
småborgerlige partiene til seg selv.
Men det som skjer har også interesse for arbeiderklassen og den politikk
kommunistene må føre. A forstå hva
som skjer og hvorfor , blir enhver
klassebevisst arbeiders oppgave.
For å hjelpe til litt gir KA nå ut
brosjyren "Partier og valg under kapitalismen". Brosjyren inneholder
en rekke artikler av V. I. Lenin samt
en fyldig innledning fra KAs side om
det norske partisystemet og KAs
holdning til parlamentariske valg.
Brosjyren utgis som nr. 4 i serien
Marxistiske Hefter og kan bestilles
ved å sende kr. 10 , - til Kommunistisk Arbeiderforbund, Postboks 2863,
Kampen, Oslo 5. Postgirokonto nr .
20 68 427. Merk av på postgirotalongen hva betalingen gjelder.

Også i år vil kommunistene i Norge
avholde sommerleir. Den vil finne
sted på Tromøya ved Arendal i tida
17. -23. juli. Vi ber alle revo lusjonæ re ta leiren med i betraktning ved
•
planlegging av ferien - bedre mulighet til å kombinere ferie og politikk
finnes ikke!
De politiske innledningene og diskusjonene vil i år være preget av oppgaven å bygge ut Kommunistisk Arbeiderforbund - både på det organisatoriske og politiske området.
Følgende emner vil bli tatt opp:
-Det kommunistiske partiet
-Den videre utbygging av K. A.
-KULs rolle i det partibyggende arbeidet
-"AKP"s karakter og utvikling
- Det nasjonale spØrsmål
Deltakelse på leiren vil koste kr.
300, - pr person, mat og overnatting
inkludert. Vi ber om at alle påmeldinger sendes Kommunistisk Arbeiderforbund, Sommerleirkomiteen,
Boks 2863, Kampen, Oslo 5. Påmelding kan også skje på KAs eller KULs
stands eller andre arrangementer.

Arr.: Kommunistisk Arbeiderforbund

1. MAI:
ÅPNE MØTER I OSLO, KRISTIAN SAND, TRONDHEIM 00 BERGEN
Kommunistisk Arbeiderforbund arrangerer 1. mai åpne møter i Oslo,
Kristiansand, Trondheim og Bergen.
I Tromsø avholder Kommunistisk
Universitetslag et å pent_møte.
I Oslo blir formannen i K. A. , Ha-
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rald Berntsen, hovedtaler. I Kristiansand taler formannen i Organisatorisk Utvalg i K. A . s sentralkomite,
Stein Hoftvedt, i Trondheimra formann
i K.A . s faglige komite, Kjell Hovden,
og i Bergen Kommunistisk Universitetslags formannskandidat ved vårens
valg i Det norske Studentersamfund,
Truls Wyller.

På ml')tet i Tromsø taler KULs for-

mannskandidat ved forrige valg i Det
Norske Studentersamfund, Petter Nafstad.
Det vil bli solgt aviser og annet
propagandamateri>ale fra K. A. i en
rekke andre byer omkring i landet bl.a. Porsgrunn, Skien, Tønsberg,
Horten , Sandefjord, Arendal, Moss,
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Fredrikstad og Drammen .
Slutt opp om den kommunistiske
virksomheten 1. mai!

,..

- PROLETAR-ER I ALLE LAND FOREN DERE

nr. 5 -1977. _Organ for Kommunistisk Universitetslag 5 .

DE AlBANSKE KOMMUNISTENE
OG KINAS UTENRIKSPOllTIKK
et i de enkelte land og den proletariske
med ulike land i den "andre" eller
statsmakt i land det har skjedd sosial"tredje" verden, for å svekke de to suistisk revolusjon.
permaktene , ble dette tolket som oppAlle "kritikerne " tok riktignok ikke
fordring til de progressive i små
konsekvensen av sitt standpunkt. For
kapitalistiske land eller i den tredje
verden om å støtte sine egne borgerskap dersom den proletariske statsmakt
har "sviktet" den "proletariske inter Det vil si:På SV-hold tolket man kines
nasjonalismen", må det nødvendigvis
kinesernes utenrikspolitiske general ha skjedd eller være i ferd med å skje
linje, spesielt teorien om de tre "ver kontrarevolusjon i Kina. Nettopp fordi
dener" på samme måte som AKP og
arbeiderklassen er en internasjonal
dette partiets søsterorganisasjoner,
klasse , er en nasjonal statsmakt som
selv om konklusjonen ble motsatt. Den
bl.e. lolk~t som klasseanalyse i verdens- skal utøve proletariatets diktatur,
ingen virkelig proletarisk statsmakt,
målestokk, som strategiske angivelser
men en borgerlig stat , dersom den ikke
for proletariatet og dermed som opplegger verdensproletariatets interesse
givelse av klassekriteriet for vurdertil grunn for sine handlinger og ulike
ingen av den internasjonale situasjon .
Enver Hoxa
taktiske manøvreringer som statsbærP å den ene siden var det hele tiden
ende kommunistiske partier er i stand
klart at det var nettopp en slik tolkDe som fulgte med i kinesiske pubtil
å foreta.
ning
AKPtrengte
å
foreta
for
å
begrunlikasjon e r det s iste året vil ha
Det dreier seg altså om en og sam ne sin politikk (mobilisering bak nasjomerket sea at Albania ikke på noen
me kamp---på ulike plan. Og akkurat
nens faner i det imperialistiske Norge)
måte slut tet seg til fordømmelsen
som Stalins ikke-angrepspakt med Hitmed "kinesisk"politikk. På den annen
av "fire rbanden" og den hyllesten
ler førte til det nødvendige pusterom
side trengte SV en slik tolkning like
til Hqa Kuo feng (og nå Teng ) som
for Sovjet-staten, før landet ble dratt
er kommet fra flere såkalte "maois t- sterkt ut fra sitt klassemessig nødmed i krigen , samtidig som den selvvendige behov, for :1 begrunne at prol iske " partier i de kapitalistiske
etariatets diktatur i et land er en umu- sagt ikke innebar at f. ei<s . de tyske
land.
kommunistene skulle gå inn for "borge
Dette er selvsagt ikke overraskende lighet og for på vanlig uforpliktende
fred" med nazistene - på samme måte
ettersom det statsbærende parti et i
vis å redusere SPØrsrnålet om proleer det kommunistenes plikt i dag å rett
Albania står for den revolusjonære
tarisk internasjonalisme til et SPØrspolitikken som Mao Tse-tung og de re- m ål om "verdensrevolusjon" og "støtslaget mot det "egne" borgerskapet
helt uavhengig av hvilke relasjoner
volusjonære som nå har mistet sine
te" til bevegelser i andre land ---og
postsjoner , sto for i Kina.Når vestlige
det samme borgerskap måtte ha til KK
altså ikke til et spØrsmål om sole.,-.'l c,t-,tcnl<>n
forts.side ~
eksperter kan berette om en gradvis
nedkjøling i forholdet Albania / Kina de
siste åra, stemmer det utvilsomt med
de faktiske forhold, og det må henge sa
sammen med en erkjennelse fra Albansk
hold av at de revisjonistiske kreftene
innen KKP har vært i framgang. Når
det nå åpent legges opp til brudd, er det
fordi det faktisk har skjedd kontrarevolusjon i Kina.Det er i denne sammenheng vi må se den "utenrikspolitiske"
kontroversen vi i dag er vitne til.
"ANTI-IMPERIALISTISK" ARBEID OG PROLETARISK INTFRNASJONALIS~F
. Det "anti-imperialistiske" arbeidet tydig , sr åborgerlig klassekarakter
TO FEILAKTIGE SYN PÅ KINAS
1 de vestlig-kapitalistiske land hadde
•radikale" og militante dele~ av
UTENRIKSPOLITIKK
utspring i studentbevegelsen i slutten
protestbevegelsen mot Vietnamkrigen
har dessverre hatt et visst gjen~v ?0-åra. Med utgangspunkt i moralsk skilte seg fra den tidligere pasifisme
nomslag i Norge. Det ene er blitt formd1gnasjon over den amerikanske imp- og humanistiske støtte til "u-landene"
fektet fra SV-hold ,det andre fra "AKP". erialismens herjinger i Indo-Kina opp- ved sin poengtering av væpnet friFor å kunne foreta en vurdering av
sto den typen "solidaritetsbevegelser" gjøringskamp som veien å gå for underdiskusjonen i dag , som seinere ha r forstått seg selv som trykte nasjoner.
!Jr det nødvendig å redgjøre for de aranti-imperialistiske fronter.
Men denne korrekte framhevelsen
gumenter som føres i marken for å
Felles for de fleste av disse "front- av spesielle kampmetoder' førte ikke i
begrunne standpunktene.
ene", spesielt slik vi kjenner dem fra
seg selv til fornyet og fordypet innsikt
Fra SV-hold· - og fra den fløyen som vå rt eget land, var at de i likhet med
i klasseforholdene i verdensmålestokk
brøt med Kul · på vår forste kongress "studentbevegelsen" til å begynne med og innad i land i den 3. verden.Og den
ble og blir det hevdet , at de taktiske
representerte en subjektiv antikapital- manglende klasseanalysen av de impmanøvreringer en sosialistisk stat
isme og antiimperialisme av klasseerialistiske land ble komplettert av et
messig tvetydig karakter.
totalt fravær av forståelse for og anaforetar seg på statsplan verden over, i
Liksom kampen mot kapitalismen
lyse av klassekreftene innen de nasjon.
seg selv er et svik mot den proletariske
som system var uten revolusjonær, dvs ale frigjøringsbevegelsene.
·
internasjonalismen. I den forbindelse
S_pesielt i Norge ble _v i derimot vitangrep man Kinas utenrikspolitiske ge- proletarisk klassemessig forankring ,
ne til hvordan nasjonel)- som sådan i
nerallinje og hevdet at denne , i forsøket ble bevegelsen mot imperialismen en
kamp utelukkende mot bestemte, ·a ggres enhver sammenheng ble kjørt fram som
på å utnytte splittelsene mellom impesive former for politikk utenlands fra
et prinsipp overordnet klassekampen
rialistmaktene i verdensmålestokk, for
de mektige stormakters side,ikke mot og klassemotsetningene.Kampen mot
dermed å svekke borge rskapet og frem
et bestemt økonomisk system-kapital- "imperialismen" ble ikke utviklet til
me arbeiderklassens strategiske posisjoner , Måtte komme i motsetning til
ismen på dens nåvæ rende ,monopolist- understøttelse av proletariatets verdens
omspennende kamp mot kapitalismen,
proletariatets interesser innen de enk- ,iske nivå . De "antiimperialistiske"
rontene ble aldri til proletariske
der forsvaret av nasjonenes selvbeelte land. Når f.eks. kineserne fram ronter mot kapitalismen.
stemmelsesrett og utviklingen av nasjohevet C:et progressive i dannelsen av
Det tvetydige utgangspunkt fornale økonomier i tilbakeliggende deler
blokker som EEC, ble dette tolket som
indret imidlertid ikke at den videre
av den 3. verden bare inngår som en del.
oppfordringer til kommunister i de
tviklingen av størstedelen av "soliTvert om ble hele spØrsmålet redusert
europeiske land om å gå inn for styrkaritetsarbeidet" kom til å anta en en- til en konflikt mellom "stnå" og "store"
ing av EEC. Når kineserne søkte å ut
~
.:...~
... .,... ,
•dklP P-ode diolomatiske forbindelser
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_ul's
kongress :
STORE KRA V TIL MEDU.: l\™ER
OG SYMPATISØRER
KULs annen kongress hie avholdt i
Oslo 16. og 17 . juli i ar. 1 motsetning til samlingskongressen for vel et
~ r siden ble årets kongress ikke preget
/av de store politiske motsetninger.
'Det var snarere en utpreget arbeidskongress med formål å stake ut våre
videre politiske hovedoppgaver. Vi
ikk bekreftet at KUL er en politisk
velkonsolidert gruppe som har det
beste utgangspunkt for videre offensive politiske framstøt og intern sko ering.
Kongressen vedtok tre eksterne
resolusjoner, som er gjengitt i
Gnisten.
' Det ble også valgt ny sentralkomite, med Truls Wyller som formann .
Gnisten har hatt en samtale med den
nye formannen:
- Først vil vi gjerne ha en kommentar
til de tre resolusjonene.
- Alle de tre resolusjonene er samtidiguttrykk for de sakene KUL har prioritert den siste perioden og for hva vi
akter å arbeide med framover .
MOBILISERING AV STUDENTER
Emnene for resolusjonene er et tegn
på at studentene som gruppe lettest lar
seg mobilisere for arbeiderklassen og
kommunismen ut fra allmenpolitiske
saker og preblemstillinger . Som bl.a .
Lenin framhever, har studentene og
de intellektuelle særlige muligheter
for å sette seg inn i alle aspekter ved
samfunnslivet. De har dessuten en rela tivt "fri" arbeidssituasjon, som · gjør det
lettere for dem enn for andre å engasjere
seg aktivt politisk. ut fra det mener vi at
klasseskillet blant studentene i første
rekke vil følge deres politiske overbevis ning , og det er utgangspunktet for ·
kommunistenes propaganda overfor
studentene: åt det å slutte seg til arbeiderklassen først og fremst er et SPØrsmål om
individuell overbevisning .
Det er på den bakgrunn vi kan forstå
at f.eks. det nasjonale spørsmål har kommet til å stå i brennpunktet for interessen
til politisk engasjerte studenter i en slik
grad som tilfellet har vært den siste tida.
AKP PRESSET OPP I HJØRNET, SV
BRAKT TIL TAUSHET
Det er KUL som har kjørt dette fram
som en konfrontasjonssak. AKP er blitt
presset til å trekke de viktigste konsekvensene av sitt småborgerlig-nasjonale
st nd
a punkt, og SV, som jo tilhører sam~e allmen-politiske sttømning , er brakt
til taushet'. Det er ikke merkelig at folk
f?r~tummer, når de ser hva den nasjonahstiske delen av den "progressive" EEC• nd ,
.
forts side
la ---uavhengig av interne samfunnsforhold.
•
I dag er_da o?så ?en militante delen
av den oppr_mnehg diffuse_ protest-beveg~lsen. bl_itt forv8;11dlet til en entydig
aa~Jo~aliStlsk
retning, som i et imperti
ialiS sk land som Norge ikke kan ha
..,.·:·,c~
.--- -- --= Fort s. side 2 ..

RESOLUSJONE R VE DTATT PÅ KULs ANNEN KONGRESS 16 . .-17. JULI

alisme i den norske a r beider klass e .
Det vil aldri gi resu ltater dersom en
begrenser seg til å mobilisere på
grunnlag av s temningsbølger i forbindelse med bestemte saker.

"Anti-imperialistisk" ...
forts. fra side l.

egentlig innebæreren en motstand
annen objektiv funksjon ennå utstyre
mot borgerskapet. Det reaksjonære ved
dagens nasjonalistiske og ekspansive
"d enne nasjonalistiske propagandaen
imperialistiske borgerskap med en tilDET NASJONALE SPØ RS MÅL
1
endres altså ikke en.tomme selv om
trengt små borgerlig ideologi om det
den akkompagneres av klagesanger om
posetive i å styrke de "små nasjoner"
I løpet av det siste å r et har de1
borgerskapets unasjonale karakter,
~mf, uttalelser.som "små land som
batten om det nasjonale SPØrsmål hatt
Denne anklagen mot borgerskapet deler
orge og Palestma har felles interesser"
en dominerende plass i den politiske
forøvrig AKP med Hitlers nazi-parti
f 0 m en nåværende frontorganisasjon
diskus jonen på universitetene. Man kan
·
,ormulerer det)
støtter
alle
nasjon·
Kommunustene
kons tatere at den småborgerlige beers rett til selvbestemmelse . Grunnen
Det ble aldri gjort forsøk på å utvege lsen fra 1960-å ra , hvis mest
til dette er dels at nasjonal selvbevikle en virkelig revolusjonær bevelivskraftige avlegger i dag er AKP , er
stemmelse er nødvendig utgangspunkt
gelse mot det imperialistiske systemet
i ferd med å nå sitt logiske s luttfor det borgerlige demokrati og denne
på den preletariske internasjonalismens
punkt. Denne bevegelsens his torie
:statsformen er den gunstigste for argrunnlag.
inneholder en helt entydig tendens i
beiderklassen under kapitalismen. Al Bare arbeiderklassen kan bekjempe
r etning av fo r svar av den no r ske
ternativet til å tilkjenne nasjonene selv- imperialismen i imperialistiske land.
imperialistiske nasjonalstat en , og
bestemmelsesrett er å støtte imperialVidere vil den proletariske antifors øk på å styrke denne ove r for
istisk undertrykking av nasjonene . Etter imperialismen ta utgangspunkt i det
dens im perialistiske riva ler . AKP's
revolusjonen kan proletariatet s diktatur faktum at de revolusjonære, anti-føydale,
måt e å føre fram denne politikken,
praktiseres bare i politisk uavhengige
anti-imperialistiske og demokratiske
ha r hatt en form som e r typi sk for
og selvstendige stater. Under arbeidet
omveltningene i den 3. verden har klasKONTRAREVOLUSJON I KINA
småborgerskapet i denne sammenfor å danne et kommunistisk parti i
semessig dobbeltkarakter. Som Mao
heng . Den ha r bestått i fors øk på å
Norge , blir det av stor viktighet å utTse-tung har pekt på i sin teori om
romantis eretidlige borgerlige
dype skillet mellom anerkjennelse nydemokratiet, vil de borgerlig-demo- 1
his toris ke fenom ene r , og forsøk pa
av retten til selvbestemmelse på den
kratiske, nasjonale omveltningene i ·
1976 ble aret ikke bare for Mao
å eviggjør e liber alkapitalistiske
ene siden og den politiske støtten til
imperialismens epoke som en allmenn
Tse-tungs bortgang, men ogsåfor at de
iivsideale r .
den borgerlige nasjonalstat og nasjonal- regel m åtte sikres ved en klasseallipolitiske prinsipper han hadde nedlagt
I et impe r ialistisk land er det
sjå vinismen på den andre.
anse av proletariatet , borgerskapet og
sluttet å lede utviklingen i det kinesimidle rtid ikke mulig å vende tilKUL 's oppgave blir å vidreutvikle
småborgerskapet med arbeiderklassen
iske samfutll' d .
bake til en liberal kapitalisme,
analysen av det nasjonale sp'i)rsmål som i ledelsen.
Nåværende partiformann Hua Kuo- •
og konsekvensen av AKP 's proet ledd
i forståelsen av imperialisProletarisk ledelse i de nasjonale
feng kom til makten etter å ha satt tilpaganda e r derfor oppslutning
men generelt. Det blir viktig å se samme frontene er n'i)dvendig for å føre velside i første omgang de personer i parom den imperialistiske nasjosammenhengen mellom på den ene siden , lykket kamp mot f9)ydalismen og imptiledelsen som i åra etter ku lturnals t aten.
siden de korporative tiltak imperialist
erialismen, og nettopp derfor er det
revo lusjonen ledet an i iverksettelsen
Høydepunkt ene i AKP 's prolandene foretar innad (og som f.aks.
også mulig for proletariatet å f9) re
ay Mao Tse-tungs politiske retningspaganda har væ rt :
AKP forsøker å skynde på bl. a . ved
kampen direkte over i den sosialistiske linjer.De samme personer gikk i spis-Propaganda tor å gjøre Norge
sine krav angående oljeproduksjonen)
fasen etter revolusjonsøyeblikket .
sen for den seinere storstilte masseselvforsynt med indus t r i og jordog på den andre siden de imperialist--D-et er i denne sammenheng av •
skoleringskampanjen for å styrke og
bruksprodukte r
iske lands utenrikspolitikk.
største betydning for arbeiderklassen
befeste proletariatets diktatur i Kina.
-Fo r søk på å stenge adgangen til
Begge disse to områdene er bare
og de progressive i imperialistiske
Denne kampanjen førte videre de
Norge for utlendinge r. (Ennå i dag
meningsfulle utfra den enhetlige sam- ' land å uttrykke konsekvent støtte til de
beste elementene fra ku lturrevolusjonen
e r AKP's viktigste ankepunkt mot
menheng som den imperialistiske
proletarisk-revolusjonære kreftene
i 1966 . D_en tok ~ik!e p~ _å sette arbe~derinnvandringsstoppen at den til konkurransen skaper. Denne konkurinnen de nasjonale frigj øringsbevegels- klassen i stand til a kritisere, gradV1s
la ter unntak) .
ransen har n'i)dvendigvis form av
en~ i verden.
begrense og endlig avskaffe restene av
- Propagllnda for å hindre utenimperialistiske konkurranse og krig
ldet imidlertid den små borgerligborgerlig rett i det sosialistiske saml andsk kulturinnflytelse over nordmellom de imperialistiske a nasjonal
militante delen av .d en "anti-imperialfunnet . Ettersom det i en lang overgangmenn.
stater.
istiske" bevegelsen konsoliderte seg på
speriode forut for kommunismen fort-For søk på å lede arbeiderklassens
,-- Kampen mot imperialismen omet entydig nasjonaHstisk og r ; a~tionært
satt vil herske vareformer i den øko kamp i retning av oppslutning om de
. /fatter derfor ikke bare , som AKP/ SV
grunnlag, ble det ~Dort alt fora hm d ~e
nomiske basis , vil proletariatet trenge
bo r ge rlig -nasjonalistiske idealer og
innbiller seg , kamp mot politikken som at dett; ,ferspektiv_et s,~lle sette sitt
en stats_makt som samtidig skal ivareta
den borgerlige stat , gjennom å proføres utenlands eller overfor andre
preg pa frontarbeidet. ·
borger hg rett og_undertryk:e borge~pagandere : efor 17.mai som en nasjonasjoner. Kampen mot imperialismen
Kla~eS t har dette ~il na vi~t- seg i
skapet,n_?e som mnebærer a treffe til nal kampdag for arbeiderkla s sen .
er tvert om fø rst og fremst en kamp
de _on:1 rad er som for tidene~ i imp-.
tak f_or a bE:grense ~en boz:gerlige rett.
- Krav til den norske stat om at den
' som må føres mot det '\egne" borgerenahsmens br_en_npunkt:_Afnk~ og Jli.lidt- Arbeiderklassens mal er a avskaffe
(elle r norske enkeltkapitalis ter) skal
skapet i de imperialistiske land.Den
Østen , og de! vil i framtida bli stad1g
staten,noe som bare kan være resultat
1
ove r ta eierinteressen ove r hele den
,
.
rt f
k
t
klarere at nar nasionen som sadan
av en lang periode med intensiv palier
a
s
a
pnm
æ
orm
av
amp
mo
.
.
lt
h
delen av oljeproduks jonen i Nordden "innenlandske" politikken. Typisk
over~rdne~ klassemotsetnu~gene, støtter tisk kamp . .
sjøen som foregår på den norske
for små borgergrupper som AKP/ SV
~an i realiteten de borgerlige kreftene
Kamp anien poengterte n'i)dvendigkontinentalsokkelen (jmf. pa r olen:
er det at de identifiserer kamp mot
innen de nasionale frontene. Det er her heten ava fortsette klassekampen gjenNasjonaliser oljesektoren) .
norsk •mperialisme med kamp mot
nok å visetil den fra dette hold uforbe- nom å sette politikken i høysetet. Sen-Krav utvidelse av Norges grenser
i i·t -kk . A t kt· N d .
holdne støtten til PLO's ledelse eller
tra lt i denne sammen hengen sto massen0 r Sk
s J'i)en ,
t i-1 den borger 1·ige fl øyen innen
·
de t
s lik at de ogs å skal omfatte Sval f po i i • n ar
På d1s , or ot
spre ctn·mgeru , av marxismens klassiske
over or sam;ne ?1·
.enne ~a-en
eritreiske folkets frigj øringskamp. Det I verker" med det siktemå l å utdanne
ba r d-øyene.
forsøker de a sk~lle ut imperialismen
fiittil grelleste utslaget av konsolider
"arbeiderteoretikere" i stand til å føre
På denne bakgrunn blir det en
særlig viktig oppgave fo r kommuni stene ~ 0 °:/reget felt trenfor d:n mode~e
ingen p{t et r eaksjonært-nasjonalistisk
revo lusjonen i Kina videre.Spesielt ble
å utdype og propagande re marxismens t andpunkt ble vi vitne til da en av ·
det lagt vekt på Lenins verker om proleap! _a isme_n, et ~ t som s a 1 uttry e
dagens "frontorganisasjoner" gjennom
tariatets diktatur og på den leninske
l eninismen analyse av og politikk over- politikken til en liten del av_ bo~ger
sl~ape t , s?~ da s~al være s;rhg u!'1asin analyse av forholdene i Libanon kom teori om statsmah1:ens borgerligekarak
fo r det nasjonale s pØ r smål.
s~ona 1t. Pa en maten f_orsø ~r _de a
fram til at de prolrtarisk-revolusjon- , ter:" ... under kommunismen består
Vår gene relle analyse går utpå at
hindre at kampen mot impenahs~en _
ære kreftene blandt pa lestinerne i
ikke bare den borgerlige retti i en
nas jonen og nas jonalstaten ikke er to
fenomener s om føre r en historisk tilskalk være en kamp ~om_er ua~skillelig
landet hadde 'satt araber opp mot araber 'viss periode, men også den borgerlig
fra am pen mot kapitalismen i det hele • i borgerkrigen og dermed h1.1nne sies
stat-uten borgerskapet".
vær else ti.avhengig av hve r andre. Nas jonen er historisk middel til å ·
f Å
fr:f1 denn_e analysen_overå bære det moralske "ansvar" for denMasseskoleringskampanjen endte
or ar i ~r assen 1;1n;bære~ ikke
ne.
opp i en kritikk ampanje av Teng Hsiaor ealisere den borge rlige nas jonal annet enn a for søke a fa arbeiderklas
Det må i dag være en prioritert
ping, den fremste representant i Kina
s t at , og den ha r ba r e mening i forhold til dette målet. Nas jonene oppoppgave for kommunister å ta initiativ for de demokrater som hadde slut tet
§
r derved først med kapitalismen .
sen til å ta opp små borgerskapets klas
til og ledelsen i et anti-imperialistisk
seg til den nydemokratiske revolusjon en
Den kapitalistiske epoken innesekamp,og føre denne som om den skul- 1 solidaritetsarbeid på den proletariske
i 1949, men som ikke fu lgte opp i den
bærer en progressiv utvisking av
le uttrykke hele menneskehetens inter- , internasjonalismens grunn . I dette ari:;osialistiske omformingen av samfunnet. '
s killene mellom nasjonene . Under imp- esse (bortsett fra monopolkapitalens)
beidet blir det viktig å knytte og videreEtter den kontrarevolusjonære oppe rialism en fortsette r denne utviklingen~ og samtidig ignorere sine egne klasse- utvikle kontakter med representanter
standen på Tien An Men-plassen i april
samtidig med at den økende konkuranse krav.
for frigjøringsbevegelser i den 3. verde 1976 ble Teng avsatt fra alle sine verv i
en de ulike nas jonaløkonomiene imellom
Det blr altså viktig å vise at partier og generelt med de mest framskredne
partiet . Dette markerte det fore løpige
spesielt i k ris etide r , føre r til en oppsom AKP/ SV , på tross av en talentløs
deler av utenlandske arbeidere iNorge~ hovedpunktet i den siste store kampanjen
s plitting av kapit alen som har fascis t isk etterplapring etter porgerskapet fra
Dette arbeidet m å videre-samtidig
Mao Tse-tung personelig sto i spissen
som det tar utgangspunkt i klasseanafor.
diktatu r og krig som s itt r esultat. Som
dets pol~tisk proire_ssive p~riode ikke
13'.se av forho ldene i undertrukte naEtter Hua Kuo -fengs kupp er det
bl. a . ser -<iet i dag føre r dette til
h9)rer hJemme pa Eidsvoll i 1814, men
s lutt på kritikken av Teng og den
økende proteksjonisme, unde rtrykkelse
at de representerer et fenomen som er s ioner-ha et skarpt øye for og en klar
ana_l~se a: de_ to s~pe~maktene_::: _
politiske linje han sto for . Mens gjennomav a r beide r klassen og at de ulike lands genuint knyttet til perioden med oppgangstemaet i kinesiske publikasjoner
borge rskap fors kanser s eg bak nasjonens løsning av det borgerlige samfunn (imp-1 politiske mtngesp1ll i deres nvalie:cialismen) .
sering om verdensherred'i)mmet-ikke
tidligerevar nødvendigheten av å sette
ens grenser .
:yrl<ing av de borgerlige nasjona •- minst s lik dette gir seg utslag i forsøk
politikken i førs t e rekke og å utvikle
I denne situasjon trenge r borgerskapet
stater og fremming av nasjonalistisk
på å vinne innflytelse over ulike deler
produksjonen som et resultat av framløpegutter s om kan tute a r beiderklass
propaganda har bare me·'ning i forhold
av de nasjonale frigjøringsfrontene .
gang i klassekampen, legges nå all vekt på
ens ør e r fulle av a nas jonalisme og
til den imperialistiske konkurransen.
Å utvikle et anti-imperialistisk ar
på å fremme produksjonen og skape ·
mane til oppslutning om nasjonale
og den imperialistiske krigen. Derfor
beid langs de linjer som her er kort
"stabilitet og orden".
verdie r . Denne oppgaven kan be s t fu ll representerer de småborgerlige nasjo
skissert, vil være en langsiktig oppDen leninske statsteorien blir forfø res av grupper som frastiller seg
nalsjåvinistiske gruppene i dag den
gave som bare kan bære frukt gjennom
kastet, og de revolusjonæres kritik!, av
som a rbeiderklassens venner, og som
tålmodig arbeid for med basis i den
borgerligdemokratene bli r fortrengt til
ogs å kan framstille den nas jonalis tiske svart este reaksjon
vitenskapelige sosi alisµ1en å utvikle en forde l for mobilisering av "alle
politikken sorn noe som er s pesielt i
rasjonell og revolusjonær anti -imperiForts. s. 5.
a r beiderklassens inte r ess e og som
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LEDER·I.
KOMMUNISTISK UNIVERSITETSLAG
OG ARBEIDET MED Å GJENREISE
LENINISMEN.

er en grunnleggende forutsetning for
en videreutvikling og utdypning av
teorien.
'
~ hele tatt er det jo noe av et kjernepunkt i leninismen at arbeiderklassens
selvstendige organisering er noe som
må kjempes fram på tvers av annen
ideologisk og politisk innflytelse i
klassen, at man ikke kan sette seg ned
og vente på en eller annen radikaliserende "politisk konjunktur", slik
"venstre"kreftene i SV tenker seg
utviklingen. Dersom det var slik,
ville selvsagt et leninistisk parti være
overflødig, og det å opprette et parti
ville nettopp være en tom og innholds løs formalitet, m.a.o. en ren proklamasjon!
De siste par års politiske utvikling
i Norge har da også med all ønskelig
klarhet illustrert at et kommunistisk
standpunkt ikke er noe som vokser
spomtant fram i arbeiderklassen, og
selvsagt enda minere i en mellomlagsgruppe som studentene.

Kommuniste~e -~1.·1 alltid handle ut
treside". AKP har framstått med tyfra hva som er interessene til den pro- delige nasjonalsosialistiske konturer,
letariske bevegelsen Rom hPlhPt . ikke
og USV er i sin pendling mellom
ut fra hva større eller mindre deler av DNA og AKP henvist til et klasklassen til enhver tid måtte mene og
senøytralt "stalinisme"begrep som påtenke, og nettopp derfor ligger det
skudd for ikke åta et oppgjør med en
en forpliktelse til handling i selve den
organisasjon som AKP.
marxistiske innsikten, i teorien, en for- Den politiske offensiven KUL her
forpliktelse som krever organisering
står i ville vært umulig uten avskaletter leninistisk mønster for å realilingen på vår første kongress, som
se res.
først gjorde det mulig å forkaste det
Opposisjonen avviste nettopp det for- forkvaklete begrepet "venstresida" og
pliktende i teorien. Det ble reist fordermed å unngå samme sørgelige
slag om å avskaffe den demokratiske
skjebne som de av denne "sidas'.' resentralismen i "teoretiske swrsmål",
presentanter som nå feirer sin egen
noe som selvsagt i neste omgang ville
apati i et nummer av tidsskriftet
slå tilbake på teorien i og med at denne "Kontrast" hvis tykkelse er omvendt,
ikke ville bli konfrontert m~d ~~n virproporsjonal med den politiske fornyel kelighet arbeiderklassen star 1 som en
se som har preget USV og "Kontrast"handlende klasse.
fløyen i SV siden studentopprøret i
Diskusjonen om Sovjetunionen kan
1968.
belyse dette.
KUL's endelige analyse av Sovjet som
kapitalistisk var bestemt ut fra erkjennelsen av at arbeiderklassen ikke
kjenner noen annen virkelighet enn
klassekampens virkelighet og ingen
andre klasser enn dem som eksistere
under kapitalismen. De samme klassene vil eksistere under proletariatets diktatur, og sosialismen som overgang til kommunismen er bestemt som
perioden med kamp mellom borgerskap
og proletariat mens 'proletariatet
sitter med statsmakten. Det er en
periode med tendensiell avskaffelse
av alle klassemotsetninger, og dersom
denne tendensen ikke eksisterer, er
ikke statsmakten revolusjonær, men
borgerlig.
Organ for Kommunistisk
ut fra dette stiller swrsmålet seg som
• Unive.rsitetslag
som et enten - eller: proletariatet har
statsmakten i et land, og det er sosialistisk, eller det har den ikke, og samANSVARLIG REDAKTØR:
funnet er kapitalistisk (samfunnet beKJELL BJØRGEENGEN
står jo stadig av de samme klassene
som under kapitalismen).
Er dette en "overforenkling" slik
opposisjonen i KUL hevdet og SV
hevder?
Nei, det er tvert om det eneste
perspektivet som tvinger en til å foreta grundige analyser med sikte på
virkelige resultater, for å nå fram til
konklusjoner som i neste omgang er
forpliktende for den som skal handle i
en objektivt entydig virkelighet.
utgitt med støtte fra studentDen som forkaster det nødvendige i
samskipnaden i Oslo
~roletarisk sentrum, oppgir enhver
teoretisk forpliktelse og får nødvendigvis en distansert holdning til klasseanalysen av politiske partier i vårt
eget og statsmakten og partier i andre land (opposisjonen i KUL hevdet
at Sovjetsamfunnet prinsipielt ikke

KUL har avhJldt sin andre kongress ,
noe som også gir grunn til å se bakover
Da KUL ble startet ved universitetet i Oslo høsten 1973, tok laget umiddelbart sikte på å delta i utviklingen
av en marxist-leninistisk organisasjon.
Som i de fleste andre europeiske
land fantes i det også i Norge flere
grupper som kalte seg sosialistiske, marxistiske eller til og med leninistiske.
Men ikke minst den småborgerlig
dominerte EEC-kampen hadde vist at
oppgaven for kommunister i dag er
den samme som den var på Marx' og
Engels' tid: å etablere et parti med
den uttrykkelige målsetting å organiUTVIKLINGEN I KUL FRAM TIL
sere arbeiderklassen, å avgrense
FØRSTE KONGRESS
denne klassens revolusjonære interesser fra alle andre klasser og lag på
For KUL's eget vedkommende var
basis av en vitenskapelig marxistisk
den organisatoriske tilknytningen til
analyse , å føre den marxistiske teoKA medvirkende til at våre medlemmer
rien og den kommunistiske
måtte konkretisere og klargjøre sin
propagandaen ut i arbeiderklassen og
egen forståelse av hva den marxistå fylke alle revolusjonært instilte enleninistiske teori og praksis betyr.
keltpersoner fra andre klasser og lag
Det viste seg raskt at enkelte av KULs
rundt arbeiderklassen og dens formedlemmer hadde hatt en temmelig
troppsparti.
overflatisk forståelse av hva det vil
Ut fra dette så KUL det som sin
si at arbeiderklassen er omgitt
næ rmeste oppgave å utvikle den
av og innfiltrert i organisasjoner med
marxistiske teorien på universitetet
klassekarakter i direkte motstrid til
og å avgrense seg politisk fra andre
deres egne objektive interesser. Uklargrupper som kalte seg "sosialistiske",
heten på dette punktet kom til syne under
i første rekke fra SV og AKP.
en diskusjon i bevegelsen otn vår taktikk
Samtidig som vi startet et teoretisk
overfor andre "sosialistiske"
grupperinger, og snart viste det seg
oppgjør med disse gruppene, et oppat de som vegret seg for å karakterigjør der ikke minst klasseanalysen
generelt og bondesrørsmålet spesielt
sere f.eks. AKP som en entydig
sto sentralt , gikk vi i spissen for å
småborgerlig gruppe , i neste omgang
støtte og utvikle arbeiderklassens kamp forkastet selve marxismens klassegjennom å ta initiativ til organisert
begrep , som opererer med objektive
streikestøttearbeid på universitetet.
interesser og knytter proletariatets
Dette skjedde i forbindelse med .
interesser til den totale opphevelse
Holmenkollbanebetjeningens streik
av kapitalismen og til innføringen av
våren 1974 , og seinere har støttearen ny produksjonsmåte, kommunismen.
beidet i forbindelse med de "ville"
Dette siste viste seg klarest under
streikene vært det viktigste praktisk-.
debatten om Sovjetunionens karakter
politiske arbeidsfeltet for KUL.
i dag, og sammen med diskusjonen
om Kinas utenrikspolitikk dannet disENHETEN MELLOM KUL OG KA
se kontroversene opptakten til at
en rådskommunistisk opposisjon brøt
Da KUL ble startet fantes det allemed KUL pa organisasjonens første
rede et organisert sentrum i arbeider- landsomfattende kongress våren 1976
klassen , nemlig Kommunistisk ArOpposisjonen hadde allerede forbeiderforbund, som i likhet med KUL
kastet klasseteorien, og på kongreshadde sett det som sin viktigste oppsen trakk den de nødvendige konsekvenlot seg bestemme). Og i KUL var det
gave å avgrense seg fra det borgerlige
ser av dette ved å oppgi leninismens
og småborgerlige "venstre" , først fra
partiteori gjennom et forslag om å opp- slik at den teoretiske "åpenheten"
overfor statskapitalistiske samfunn
NKP, siden fra "MLG".
heve anerkjennelsen av KA som det
svarte til en politisk "toleranse" '
Det eksisterte hele tiden uformell
eneste organiserte kommunistiske
kontakt mellom KUL og KA , men først
sentrum og erstatte den med en løsere, overfor politiske organisasjoner (bl.a.
overfor AKP, som nå viser seg helt
. mer uforpliktende og avventende foretter KA 's sommerleir 1974 vedtok
klart å representere brun reaksjon)
bindelse - inntil et "bedre alternativ"
KUL å anerkjenne KA som det partisom bare tjener til å dekke over probyggende sentrum i Nqrge, noe som
eventuelt skul le by seg fram for
letariatets virkelige interesser og
"marxistene".
kom til uttrykk i KULs statutter fra
Dette forslaget ble begrunnet med at
muligheten for å klargjøre disse på
samme år .
det ikke nødvendigvis finnes bare ett
ethvert felt i samfunnet. Dermed vil
Dette vedtaket hadde ingen prokla kommunistisk sentrum, verken nå elmatorisk karakter . For det første
man til syvende og sist tilsløre
var det nettopp KA som overfor "MLG" ler i framtida under proletariatets
muligheten for å handle revolusjonært
og gripe den politiske makt, statsmakframhevet hvor viktig det er at et parti diktatur:
ten, i det øyeblikk arbeiderklassen er
for proletariatet først kan opprettes
sterk nok .
i det øyeblikk det har en virkelig basis
ENHETEN I RÅDSKOMMUNISTENES
i arbeiderklassen, spesielt i det storSTANDPUNKT
industrielle kjerneproletariatet (at det
STYRKET KUL ETTER FØRSTE
i motsatt fall blir et kommunistisk
KONGRESS
Hvorfor er det da slik at det sentraparti bare i navnet, er "AKP" det beste le for kommunistisk politisk
Avskallingen på KUL's samlings
eksempel på). Og for det andre betydkongress førte ikke bare til teoretisk
virksomhet er å arbeide for sentralide ikke KULs vedtak at man sluttet seg sert , enhetlig og forpliktende organisa- konsolidering, men også til en mer
til KA fordi det var en "proletær"
politisk og forpliktende stil i bevegettorisk ledelse av klassen?
organisasjon, men fordi det var en
Fordi arbeiderklassen er den første, Rei}.
organisasjon av klassebevisste arbei.Perioden etterpå ble en periode
virkelige enhetlige klassen i historien,
dere med en riktig politikk!
med sterkere aktiv understøttelse av
fordi det nettopp er i kraft av sin
Men KA og KUL hevdet med samme
enhetlige opptreden at den kan virkelig- KA 's aktiviteter og med en mer politisk
styrke at den kommunistiske organiser- gjøre sine dypeste interesser, overvin- og ikke utelukkende abstrakt-teoretisk
ingen like fullt er en dagsaktuell oppne vareproduksjonen og innføre det klas- utvikling. Denne videreutviklingen
gave.
seløse samfunn.
av politikken har vært mye sentrert
Arbeiderklassen trenger et organisert
Og fordi arbeiderklassen også er den
sentrum for å utvikle sin kamp i dag.
om det nasjonale sp</)rsmål, både
første klassen som aktivt og bevisst
Man kan bare tenke på de siste års
i norsk og verdensomspennende måle
kan gripe inn i historiens gang og gi
streiker, som i altfor høy grad har
utviklingen som hel)1et ny retning.
stokk.
fått lide under at det eneste sentrum
Uten ett sentrum vil klassen bli ute
KUL's offensiv i dette swrsmålet
som finnes, er for svakt.
av stand til å opptre konsolidert, hand- det siste året har klarere enn noe
For KUL var det også viktig at den
le besluttsomt og revolusjonere tovist den reaksjonære karakteren til
organiserte forbindelsen med de klastaliteten av de samfunnsmessige forhold det som i forbindelse med EEC-motsebevisste elementene i proletariatet
vi lever under.
standen ble etablert som norsk "vens-
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videreføring av den poiitiske spontanitetsdyrking og formalisme.
Hedlund mener at "privatsfæren "
må forstås med utgangspunkt i at
arbeidet under kapitalismen er
Kontrast 67 (siste nr.) omhandler
Den suppe man har kokt på denne
"privatisert".
Småborgeren tenker som kjent med
"Venstrebevegelsen i Skandinavien".
allerede i utgangspunktet temlig av"Det er i (vår und.str.) arbeidsmaven , og klassens politiske Sancho
Nummeret er gitt ut i samarbeid med
gnagde knoke har riml gvis ikke blitt Panzaer opphøyer det til norm at
prosessen en har de største objektive
endel åndsfrender i Sverige og Danmer smakfull gJennom arene.
mulighetene til å se kapitalismen
ikke tanken skal abstrahere seg ut
mark,og det bærer på alle måter preg Arild Gjertsens art~kkel "Par~i o~
som irrasjonelt system".
av fordøyelsesprosessen og liknende
av at utgiverne anser at det står
bevegelse,~en pol~t~ske organiseriNår da de som står i arbeidsprosess" konkrete" forhold.
i en særstilling i bladets historie. ngs tvety~igh~ter ,i siste ~r,føyer
På tross av sitt standpunkt erklærer en ikke har den ønskede bevissthet,
Dette har de bl.a. understreket ved
seg pent inn i denne tradisJonen.
så er dette fordi erfaringene fra
Gjertsen at partiets oppgave i en
å Øke formatet 1.5 cm. i hØyden,noe
Hva er partiets oppgave,er spørsmålet
arbeidet kommer "til uttrykk i prinedgangstid (:fravær av bevegelser)
som sammen med tykkelsen og den mildt som skal løses. Etter den obligator:
vatisert,desorganisert form".
er å "bevare radikal samfunnskritikk
sagt selsomme omslagsillustrasjonen
iske _radb~ekking av de "historiske
Etter vårt syn er det slett ikke i
og sosialistisk bevissthet ". Dette
gir bladet et forundelig elefantsykt erfaringer
(den russiske revolusJoarbeidsprosessen at man har de støre r tydeligvis en rent formell aktivutseende. 0g det opblåste format sk- nen var for autoritær,den spanske
ste " objektive mulighetene" til å
i tet som skjønnerne skal henslepe
juler et minst like opblåst innhold. for liberal) ,kommer han fram til at
erkjenne kaoitalismen. Tvert om så
nedgang speriodene med,siden "kritik- er det ikke de fysiske e rfar inger som
Vi har ingen interesse av å starte
mulighetene i dag er gode for en
ken" og "bevisstheten " ikke kan lede høstes~ arbeidsprosessen som av seg
en filologisk debatt med Kontrasthistorisk syntese . "Det. tradisjonelle
til noen korrekt pmlitikk i fravær
selv utvikler en proletarisk klasseredaksjonen,og når vi akter å påpeke dilemma" forholdet paro--bevegelse,
av "det
element" .
bevissthet med en tilsvarende inndenne gruppens løsaktige omgang med
skal løses ved at det skal herske
sikt i kapitalismen. Og når ikke
språket ,er det ikke for å forsøke
et komplement~rt forhold mellom de
træler i hendene av seg selv utvikå harselere over det gjennomgående
to ,slik at narden ene part Øker
ler sosialistisk bevissthet,så er
floskelpreget som deres skriverier
sin aktivitet skal den annens avta.
ikke dette, som Hedlnnrl fnrias:r. i 1 l <>r
har. Vi vil derimot påpeke at det
Den drivende part i_dett; forho:det
seg
,fordi arbeiderne går hjem til
politiske standpunktet som Kontrast- (som KontraS t med sin smaborgerandhver sine koner for å slikke sårene
redaksjonen befinner seg på inne,
fullhet vanligvis benevner"dialektisk")
etter dagens arbeid,isteden for å
bærer en bruk av språket som ikke
skal være bev~qel~~n."Bevegelsen" er
møte opp i ul ike protestbevegelser.
har som formål å avdekke og avgrense betegnelsen pa ulike senterer innen
Den sosialisti ske bevissthet er
.
d er og po 1 i. t.i ske s t an d pun kt er samfunnsprotesten, kvinnebevegelsen 1
gJenstan
resultat av po litisk refleksjon og
•
d isse
'
•
Økobevegelsen,fagbevegelsen(!!)m.m.
og gJØre
mer d'is t·in kt e. Srna•
•
tenkning,og denne tenkning er ikke
borgerskapets klassemessiqe behov
N~r bevegelsene er st erke rna partiets
·identisk med arbeidet selv om prol•
.
•
•
virksomhet nedtrappes. Grunnen til
for pa tankerne-sig og annen mate a
dette er at partiet,ifØlge gjertsen,
etariatet som klasse er bevissthetforen_e uforenlige posisjoner betinger all tid vil være baktungt i forhold
ens subjekt.
nødvendigvis en utvasket språkføring til bevegelsene. Påfallende er det
Hvordan Hedlund frakjenner,ikke bare
som mest mulig henvender seg til den at denne påstanden vesentlig belegarb€iderklassen ,men også sine polmest snuskete . snusfornuft.
ges ved å vise til SVs og likesinitiske meningsfeller enhver evne
Lederen i Kontrast 67 er illustrerendEnede partiers historie.
til å abstrahere seg ut av den siti så henseende. Her skal redaksjonene Og nettopp denne måten å argumentere
uasjonen de til enhver tid måtte
i Kont.rast, Ord & Bild og Hug utmei- på viser formalismen i Gjertsens
befinne seg i,kommer fram når han
sle sitt politiske standpunkt.
standpunkt. Her er det ikke snak k om
legger fram forslag til SV-lagenes
"Fælles for vores redaktioner er at
politiske standpunkter eller målsetarbeidsstil,slik at de skal kunne
· vi søger at skabe en politikforståe- ninger,alt reduseres til et formelt
"forho lde seg dialiektisk til folks
lse i vores tidsskrifter ,som hver- spørsmål om hvor hØyt ulike institerfaringer og bevisstgjør ing".
"En kunne tenke seg at de enkelte
ken er pragmatisk socilademokratisme usjoners aktivitetsnivå skal være,
I SAMARBEID MED ORD&BILD OG HUG!
~
=---.-.:~pa~tilag organiserte seg rundt de
eller stivnet kommunisme - hverken
innholdet i politikken er uvesentlig.
Den forakt f or fornuft og tenkning
praktiske politiske oppgavene i boopportunistisk eller dogmatisk".
Gjertsens uttrykte målsetning er da
som Gjertsen impli serer , er mer åpent ligmiljØet,i nabolaget,på arbeids.
Det finnes vel neppe noe enklere når også av rent formell art. Maksimal
plassen o.l ."
man skal beskrive sitt politiske
utfoldelse fra de såkalte bevegelse- uttalt i Paul Hedlund s artikkel
"Ubehaget i politikken" .
Vi kan glede Hedlund med å fortelle
standpunkt ennå opplyse at man
nes side er politikkens mål. Det
at en kommunestyrerepresentant for
hverken er pragmatisk eller dogmatisk vesentlige for dette standpunktet er Hedlunds prosjekt er å politisere
privatlivet,og samtidig kritisere densF i Oslo for noen år siden forHva slags politisk standpunkt er det ikke en bestemt politikk,men selve
idealistiske måten dette er blitt
søkte å overtale lokallaget sitt til
egentlig man mener å ha vunnet ved å spontaniteten. Kvinnefronten under
gjort på av a~dre. Vi inrømmer i alle ta initiativ til å rydde turveier
erklære at man hverken er opportunis- AKPs ledelse kritiseres ikke for
tisk eller stivnet? (Forøvrig et
rd . fall at han her leverer en "solidar- i området.
sine politiske standpunkter , men fo i isk kritikk".
uarisett hva s lags praktiske oppgaver
megetsigende motsetningspar). Den
den
ikke
lenger
er
noen
"dynami
sk
"Den
anti-autoritære
bevegelse
...
fra
Hedlund
mener "man kan tenke seg",
type beskrivelse er bare anvenlig
kraft". Partivesen og teoretiske
årene etter 1968 ,var preget av både så representerer hans AKP-aktige
for personer som av en eller annen
tro på at bevisstheten springer ut
grunn ikke positivt kan utlegge sitt analyser kan ikke lede til noen kor- borgerlig ideologi og revolusjonære
rekt
politikk.
De
såkalte
massebevetrekk
...
Den
var
revo
lusjonerende
fordav
den enkeltes isolerte situasjon
eget politiske standpunkt.
(vår und. str.) den insisterte på å--det "teoretiske" legitimeringsgrunn
Videre sies det at de vil "diskutere gelser derimot vil spontant kunne
t
gjøre det riktige• "En sosialiS isk
trekke nye og andre sammenhenger inn lag for spontanismen.
nogle af de aktuelle initiativer på
politikk overfor pa:damentet lar seg i det politiske bildet .. "
venstrefløyen .. " "Også her har vi
st
t
atS eori ·Denne oppfatningen om at det er revvi har omtalt disse to artiklene
valgt den solidariske kritik fremfor ikke avlede fra marxistisk
Det parlamentaris~e_dem~kratis begr- olusjonært som sier noe nytt,uten
fordi de er belysende for den_poliperspektivløs afvisning". Meget impensninger og mystifikasJoner kan bare hensyn til innholdet i det som sies , tiske bevissthet som hersker i
~ononerende: Kontrast setter seg i motoverkommes av en virkelig massebeve- e r vel like formalistisk som den
trast-gruppen.Formalisme,spontanisme
setning til den "perspektivløs e
gelse · ·" •
. .
•
•
oppfatning Gjertsen legger fram.
og irrasjonalitet. Bildet ville
.
afvisning". Det har vel krevt! intens Når marxismen-leninismen star pa
Hedlund vil gjøre privatlivet til
imidlertid være alt for ufullstendig
politisk skolering å vinne den poshelt annet stand~unkt enn dette,s~ _gjenstandfor diskusjoner i partiet. dersom ikke også mora:ismen omtale s.
t
isjonen.
er ikke dette,slik Kontrast foreS il Likevel tildeles AKP en salve fordi
Vi kunne her va lgt a omtale
Plassen her tillater ingen gjennomle~ seg, P;,g.a. _en ~helbred;,ig form- privatliv og følelser der bare tas
artik l en "Kampen om reali~men: i
gang av den småborgerlige "språklige alisme og • partifetischism~ · .
opp dersom de virker " dysfunksjonelt norsk litteratur" av et sakalt for-
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praksis" , men vi kan trygt anbefale
prosjektet til en evt.uhildet norskstudent som ønsker å skrive språklig hovedoppgave.
Artiklene er skrevet av ulike per·
soner som tilhører det redaksjonen
kaller en "venstreoffentlighet i
Norden". (Denne offentlighet er et
kvantitativt begrep som dekker utstrekningen av markedet til de tre
og andre likesinnede t .i dsskrifter.
Det "offentlige" utgjøres rimligvis
ved at tidsskriftene er til salgs i
kiosker og bokhandler) .
Kontrasts utgivelser de siste år
har i stor grad bestått av variasjoner over~t bestemt tema,å framstille det korrekte standpunkt (Kontrasts standpunkt) som en ungåelse
av ulike ekstremer,feller som det
påstås at det har vært vanlng for
andre å gå i •
Med en selvhøytidlighet som bare
finnes hos grupper som ikke er i
stand til å artikulere noe selvstend ig politisk standpunkt,manes det
så til debatt om selvfølgelighetene.

Tvert om sa er det ut fra i~nholdet
på politikken". AKPere har ikke
i den sosialistiske revolusJonen,som " autentisk interesse for hverandre" .
t
innebærer at den sosialiS iske ~obVi antar at mer ekstroverte personer
liseringen av arbeiderklassen bade
enn undertegnede ville betakke seg
før og etter revolusjonen bl.a.. .
for å bli gjenstand for autentisk
baserer seg på en organisert politisk interesse fra Hedlunds og likesinnledelse i arbeiderklassen. Den som
edes side. uansett hvilke motiver
nd
opphøyer formen til det avgjØre e
svs medlemmer måtte ha for å slutte
er nettopp Kontrast og likes:nnede
seg til det sosialistiske fellesskap
som setter spontanitet som sadan som vil vi tillate oss å minne om at
målsetting.
denne revolusjonære interesse for
Det er forøvrig lett å se at dette
privatlivet er noe "venstresida"
rd
standpunkt er en slags fo ekt fordeler med fascismen fra 30årene.
klaring på de sider ved SVs politikk Men det ska l i rettferdighetens navn
som Kontrastredaksjon~n . ikke gouterer også understre~es at politiseringen
Dersom en korrekt polit:kk foruts~t~ av privatlivet for Hedlund skal o~ter en massebevegelse,sa kan vel ~k efatte mer enn autentisk velvilje
SV klandres for å føre en feilaktig
og interesse for hva partifellene
politikk i fravær av en slik.
foretar seg på kjøkken og soveværHer ser man også en klar parallell
else. Det skal også være en politisk
mellom Kontrast og AKP,som grunner
strategi overfor arbeiderklassen .
seg i deres felles klassegrunlag.
Politisk kommunikasjon skal ikke
Begge gruppene frakjenner egentlig
bare betjene seg av fornuftige argmenneskene høyere former for tenkeumenter. Man skal "snakke til folks
evne. Partiet kan ikke selv "tenke"
ut en korrekt politikk. Man tror seg følelser like mye som til deres bevisthet om priser lønninger og arbå være materialist når man hevder
eidsløshet".
at en korrekt plitikk bare kan være
Denne irrasonalisme er .bare en logisk
resultat av ureflektert spontanitet.
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fatterkollektiv" ,der den ped~ntiske
småborgerfinger bikker seg gJennom
ende l nyere norsk litteratur og
utdeler karakterer ut fra estetiske
kriterier som de påstår seg å forvalt i egenskap av videreførere av
en tradisjon. Moralistisk er denne
"tradisj onen" blitt ikke minst fordi
påberopelsen av tradisjonen i dette
tilfelle ikke tjener til annet enn
å kompensere den manglende evne til
nytenkning.
Imidl_e rtid velger vi heller å omtale "Intet er mer som skri ft i
sand ... " av Trine Deichman·- sørensen,
fordi moralismen i denne artiklen
eksplisitt er knyttet til SVs manglende evne til å foreta en politisk analyse.
Artiklen er en kritikk av AKP og
"sjølproletariserninga". Fundamentalt i artiklenerat den ikke underkaster AKP noen politisk innholdsmessig analyse. Tvert om så godtas
det som gitt at AKP er et kommunistisk parti. "De (AKP) har tatt sin
oppgave som komrilunister alvorlig".
Og det antydes at "sjølproletariser-

.A.

esse er det at denne kritikken i
inga" skulle grunne seg i en litt
for bokstavtro lesning av Det Komseg selv representerer et "tradisjonellt dilemma" for SV. AKP må kritmunistiske Manifest. Andre steder
omtales AKPs "klasse mot klasse
iseres uans et t,og d et på punkter som
politikk'.'. Vi skulle ønske at T D-S
synes så vesentlige som mulig. SV
hadde forklart hvilke klasser hun
organisasjonen kan ikke opprettholde
mener AKP setter opp mot hverandre. noe se lvstendig liv ,særlig ikke på
På tross av dette svært så venskap- universitetet ,dersom den ikke konlige utganqspunktet, er det vanskelig tinuerlig trekker en grense øellom
å se at programposten om "solidar seg og AKP. Samtidig er de ute av
isk kritik" bli-r oppfylt i denne
stand til å levere en kritikk av det
artiklen. Men så dreier det seg jo
som er kjernen i AKP,klasseinholdet
også om en medbeiler om småborgeri deres politikk,fordi SV selv beskapets hjerte,som man dog ikke er
finner seg på det samme grunnlag.
i stand til å levere noen grunnlegDette dilemma setter SV i en enda mei
gende politisk kritikk av.
absurd situasjon ettersom noe av
Det er da heller intet under at T
det mest vesentlige de har å anføre
D-S ikke er i stand til å forstå
mot AKP e r at de er usolidariske
"sjølproletariseringa" som den små mot sine åndsfrender på "venstresida".
borgerinfiltrasjon i arbeiderklassen "For de rene o<g ranke er det også
den er .
vanskelig å godta at det er uenighet
Artiklen angir å ha følgende formellom sosia lis t ene ,innafor arbeidermål: "Sjølproletariseringa er kort
klassen".
og godt et spØrsmål om strategi,en
Altså,det beste hadde vært om SV og
aktuell alliansepolitikk.Det rører
AKP sto sammen ,på tross av "uenigved forholdet mellom klasse og bevheter". Vi kan imidlertid trøste
egelse.Formålet med denneartiklen
T D-S med at denne enhet stort sett
er å vise at sjølproletari sering har vil oppstå i samme grad som kommunvirket til å tilsløre dette forholdetistene evner å føre fram en se lvstDet oppstår ikke formidling dersom
e ndig kommunistisk pol itikk og kriadministrative tiltak skal være
tikk av småborgervenstre
svar på politiske problem".
Artikkelforfatter en synes altså å
Mange andre sider ved Kontrasts
mene at det eksisterer et politisk
siste nr. kunne omtales. Ikke minst
problem som består i få det til å
gjelder dette artikkelutvalget som
"oppstå en formidling " mellom stud- helhet , og det forsøk på å oppnå en
enter og arbeidere. Hva dette pro slags selvforståelse for SV som det
blemet skulle grunne seg i og hvil- representerer. Snarere enn et forsøk
ken betydni ng det har ,finner hun
på å oppnå et begrepsmes sig forhold
derimot ingen grunn til å opplyse
til sin egen historie,representerer
om . Tvert om, ·s å tas det som en selv- Kontrast 67 den madelainekaken som
følge at det eksister er et slags pr- skal gi"venstresida" teften av den
ogresivt behov hos studentene til å
tapte tid.
alliere seq med arbeiderklassen.AKP
Vi kommer imidlertid gjerne tilbake
kritiseres bare for at de gjør dette til dette d ersom reaksjoner skulle
på en gal måte. De er for administr- vise at dette er ønskelig .
ative,så det " oppstår ingen formidling".
T D-S ser ikke at nettopp i det hun
anser som uproblematisk , st iller hun
KONTRAREVOLUSJON I KI N/l.

•

seg AKP
nøyaktig på det samme standpunltt
.
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Arbeidet med a skape allianser mel.
lom studentene som gruppe og ar~eid~r-P?sitiv~ ~reft~r i samfunn~t" som kan
klassen ,har som fremste fu1;1ksJ'?n a bidra tila utvikle produktivkreftene,
framskaffe et allmennt legitimenngs- uavhengig av arbeiderklassens intergrunnlag for melloml~genes :nevre .
esser.
gruppeint~resser ,og a 7øke a mobll.
Under sosialismen vil den politiske
sere arbeide:klassen pa et klasselinje i partiet være avgjørende for s •.1mgrunlag som ikke er dens eget • Troen funnets vidre utvikling, for hvilken
på at studentene og a:beiderklassen
klasse som i realiteten sitter ned makte
skulle ha en felles fiende ,er nødmakten. Om en revisjonistisk fløy vinvendig knyttet til teorien om at den- ner hegemoni i partiet og fører ut i livet
ne fiende er staten og monopolkaplivet en økonomistisk politikk, innebærer
italen,og ikke detsamlede borgerdet i seg selv borgerlig restaurasjon.
skap.
Hua -fløyen markerer derfor en seier
Når KUL driver po:itisk propaga nd a for kontrarevolusjonen og det tidligere
blant studentene , sa er ikke ~ette,
sosialistiske Kina har dermed antatt
i motsetning til AKP/SV , for a skape karakter av et statskapitalistisk sam en folklig allianse mellom 7t u~entene funn. Følgene av dette vil vise seg ikke
og arbeiderklassen,men for a fa enk- minst på den utenrikspolitiske arena.
eltpersoner blant studentene til å
De kinesiske kommunistenes inndeling
bryte med sine egne klasseinteresser av verdens land i "tre verdener" muligoq ut fra teoretisk og politisk inn- gjorde at KKP gjennom taktiske mansikt å ta en annen klasses , arbeider- ø vreringer på statsplan kunne bidra til
klassens standpunkt . Dette arbeidet
å · splitte opp de imperialistiske land
innebærer å splitte studentene ,mens
og dermed styrke de proletarisk-revolualliansepolitikken innebæerer å for- sjonæ re kreftene verden over. Med en
ene dem. 0g framfor å søke å lede
borgerlig fløy i ledelsen av KKP vil en
arbeiderklassen inn i allianse med
slik inndeling derimot komme til å erandi;e klasser, så ønsker vi å framstatte analysen av klasse kreftene i de
heve det selvstendige i arbeiderenkelte land og bidra til å tilsløre at
klassens klasseinteresse.
arbeiderklassens strategiske oppgave
Det mest vesentlige ved T D-S' artalltid er å rette slaget mot det "egne"
ikkel er altså det hun ikke skriver
borgerskap -- uavhengig av hvilket forom. Det er da ikke rart at den utak- hold det samme borgerskap har til en
knemlige oppgaven å sette seg i mot- av eller begge supermaktene.
setning til en gruppe som man i selve
I dag ser vi allerede de konkrete
problemstillingen impliserer enighet resultatene av revisjonismen i Kinas
med forfaller til ren moralisering
utenrikspolitikk.Sæ rlig kommer dette
og ;ukking på formen .
fram i landets ,Afrika-politikk, jfr. Zaire
"Kritikken" består dels i å fram
der Hua fløyen nå helt betingelsesløst
stille AKP som rene kløner og fir~
gå r 1i strategisk allianse med den ene av
kanthoder ,de har "speidermoral"'
supermaktene , USA, ved uforbeholdent
"my (s) tisk forhold til arbeiderklas- å støtte afrikanske marionetteoverhodersen"o.l. AKP har kort sagt åpenbart
av typen Mobuto. .
. .
ikke greid å bukse r e seg gj~nnom ~t
. Kont~arevolusJon_en l ~ a ~vler
eller annet "tradisjonelt dilemma .
im1dlert1d motstand 1 det kmes1ske
Det interssante ved denne kritikk proletariatet. Det er i dag alle komer imidlertid ikke at det er sv kr- munisters plikt å støtte de revolusjoitikk av AKP i en temlig barbarisk
næ reiKinaidereskampmotdenborform. (Historien er såpass sardonisk gerlige fløyen i KKP.
at nettopp der SVere forsøker å være
åndfulle framt rer de på sitt mest
latterli~e). Av langt større inter-

LES DEN RØDE ARBEIDEREN

"Eritreere for frigjøring i Europa"
har nylig avholdt sin 8. kongress i
Bologna. KA/ KUL var invitert som
observatører og var til stede med
to representanter. Vi viser til referat
fra kongressen i den røde Arbeideren

e n proletarisk statsmakt , men en borgerlig nasj ona l stat .
Dersom altså Kinas utenrikspolitikk hadde fulgt prinsippene som
"kritikerne " ( ·på SV- og annet hold)
hevdet, ville det herske borgerlig
diktatur i Kina , mens vi ut fra den
skisserte analysen tvert om under- ·
streket nødvendigheten av å stille seg
solidarisk med den proletariske
statsmakten i Kina, selv om vi kunne erkjenne enkelt.feilgrep og kri-

tiserte disse.
Men om det hadde eksiste rt
borgerlige tendenser i KKP som tolket treverdensteorien på denne m:'tten,
hadde de ikke hegemoni i partiet før
i og med Hua -fløyens maktoverta kelse , og eventuelle uheldige tidligere
tendenser (som KUL pekte på ved
forrige kongress , som bl.a. gikl<
på forholdet til "AKP"-partier i Europa) blir forvandlet til en kontra
revolusjonæ r lJnje. Det var selvsagt
for albanerne a holde inne med kritiske merknader til generallinja for ·
utenrikspolitikken s å lenge dette var
enkeltovertramp og ikke en ny kurs.
Men i dag er dette ikke lengn tilfellet.
For i og merl at den borge rlige
Teng-fløyen i KKP har kommet til
. .- - - - - - - - - - - - - - - - . makten, blir ikke lenger "treverdensteorien" sett på som et grunnl ag
for taktiske manøvreringer , men
vurdert på samme måte som de .
MØT FRAM I STUDENTERSAMFUN
småborgerlige "maoistpartiene" i
NET I TRONHJEM FREDAG 2. 9
vesten giør det. KKPs bruk av partier som AKP og SKP i dag, er en
Fredag 2. 9 . arrangerer studenterklar sanksjonering av disse partienes
samfunnet i Tronhjem møte om
politikk , og viser til at f. eks. AKP
Kina etter Mao Tse tungs død.
ikke lenger "misforstår" kinesernes
Bl.a. KUL er invitert til å stille
generallinje når de vil slutte opp om
inleder. Vi oppfordrer våre symdet norske nasjonale borgers kap i en
patisører til å møte fram.
førkrigs- og krigssituasjon.
"TREVERDENSTEORIEN" IKKE
KLASSEANALYSE'.
At nettopp "treverdensteorien"
•------------•

skulle
bli konfliktstoffet
et
.
k
" og danne
• t· k"
skisma som a 11er seg ma01s 1s e ,
DE ALBANSKE KOMMUNISTENE
kom ikke uventet
OG KINAS UTENRIKSPOLITIKK
skisma blant partier som kaller seg
"maoistiske", kom ikke uventet .
Forts. fra si de 1
Helt siden i vinter har f.eks. Peking Review brakt panegyriske teleALBANIA OG TREVERDENS"TE0RIEN"
grammer som har understreket at
.
denne teorien er et'strategiskbeAlbanerne framhever det samme i en
grep" nå sist fra October League
lederartikk~l fra Zieri Populi t.
(USA); "Begrepet (om de tre ver(som vil bli oversatt og trykt i
dener) ... er en marxistisk klasse første nr• av Røde Fane) :
analyse av hovedmotsigelsen i verden
Det er helt nødvendig å utnytte spl- i dag" (PR nr. 32 1977) .
ittelsen mellom de imperialistiske
Det er nettopp mot denne typen
land: "Men det er anti-marxistisk å
"teorier" albanerne nå vend er seg
identifise.re motsigelsen mellom
når de påpeker faren for at også det
forskjellige imperialistmakter og de ''utenrikspolitiske felt" er et område
to supermaktene med de arbeidende
for politikken som kan utvikle uheldi massers og folks kamp mot imperialge tendenser som i neste omgang ,
ismen,for sw dens Ødeleggelse".Og
dersom man glemmer hva de ulike
når en utnytter disse motsigelsene
taktiske manøvreringene skal tjene ,
må en ha klart for seg at "Prinsip- til: å styrke verdensproletariate:r og
pet er at de alltid ~å utnyttes i
den sosialistiske staten selv . kan
revolusjonens favør,i favør av
slå inn , og endre statsmaktens klasfolkene og deres frihet,i favør av
sekarakter (eller i alle fall ha en forsosialismens sak.Prinsippet er at
sterkende effekt på kontrarevolusjonære
utnyttelse av motsigelsene i fiendens revolusjonæ re tendenser innen et stats rekker må lede til intensivering
bærende kommunistisk parti):
og styrking av den revolusjonære og
"Ved å ignorere sosialismen som et
frigjørende bevegelsen og ikke til sosialt system ignorerer den s åkalte
dens svekkelse og utdøen,til en
"teorien om de tre verdener" det in stadig mer aktiv mobilisering av de
ternasjonale proletariata stø rste hisrevolusjonære krefter i kampen mot
to riske seier, den ignorerer dagens
fiend;n ~g spesiellt hovedfienden,
grunnleggende motsigelse mellom
uten a tillate dannelse av noen
sosialisme og kapitalisme. Det er
form for illusjon om denne blant •
klart at en slik "teori" som ignorerer
folkene".
.
sosialismen, er anti-leninistisk , den
Med andre ord:dersom manøvreringene
fører til svekkelse av proletariatets
på statsplan virkelig er en proletar- diktatur i de land der sosialismen ·
isk stats handlinger ,har de som ut-. ~ ( v a r uth.) fordi den sier til
trykt mål å lette de "entelte" prol- verdensproletariatet at de ikke skal
etariats angrep P~ si~e '.' egne"borger- kjempe, at de ikke s kal reise seg til
skap - i alle kapitall.~tisk? land.
sosialistisk revolusjon Og dette er
Dersom dette ikke er siktemalet,
ikke til å undres over· forlate det
dersom alts~ - den proletar~ske ~tats- proletariske klassekriteriet i bedømmakten altsa selv tolker indell.ngen
ruelsen av situasjoner kan bare føre til
av verden (i f.eks. t:e verdener)
konklusjoner som står i motsetning til
som noe annet enn angivelse av . mul- revolusjonens og proletariatets interesige og nødvendige taktiske al~iamser ser 11 (fra samme artikkel)
og manøvreringer,dersom en slik f.eks.
·
.
.
skulle få status. av en slags . klasseanalyse i verdensmålestokk,vill~ .
Forts. neste side ...
det åpenbaert være sna~k om revisJonis~e,og vi ville ikke stå overfor
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ge vil undre seg over at en
gjelder det ii ha som linje å markere
kontrarevolusjon kan skj_e så raskt.
sin egen politiske kurs og benytte
8PF:8TELL OPPFORDRING TIL
SYMPATIS'l)RER - Jo , dessverre. Kontrarevolusjonen
enhver anledning til å profilere komI artikkelen peker albanerne
vil alltid være en prosess, men et sted munistenes særegne standpunkter.
videre på at det nasjonale sl)Ørsmåls
er det nødvendigvis et kvalitativt brudd , Da gjelder det å ikke falle i fristelsen
Jeg vil benytte anledningen til å
aktualitet i den såkalte "tredje verog det skjer i det øyeblikk en revisjonis- for å søke "enhet" for å oppnå en
understreke at KUL faktisk har et
im" der borgerlig-demokratiske og
tisk politisk retning vinner hegemoni
temmelig stort oppland av symparent tilsynelatende større oppslutnasjonale omveltninger står på dagsor- innen det statsbærende kommunistisk
tisører, av folk som tidligere har vært
ning .
den, ikke må forlede til at proletariatet parti. Dette er den eneste måten bori kontakt med oss eller som på anrten
En annen sak er situasjoner der
i de
gerskapet kan komme til makten på i et nettopp den kvantitative svakheten
måte sympatiserer med KUL og KA,
i disse land glemmer å stake ut sin egen land med proletariatets diktatur .
men som av forskjellige grunner ikke
tvinger en til å samarbeide, slik tilkurs og bevare sin selvstendighet overfor I Kina skjedde dette allerede da Hua
har kunnet stå som medlem.
fellet ofte er med streikestøtte
borgerskapet samt åta ledelsen i den na Kuo-feng kom til makten og .satte "de
Vi må slå fast at vi selv ikke har vært
arbeidet.
nasjonale revolusjon med tanke på å
fire" utenfor .
vært flinke nok til å nyttiggjøre oss
føre denne over i proletariatets diktatur
Sienere er denne makten blitt !?_efestet STYRKET SENTRALKOMITE
de ressurser dette opplandet utgjør.
og sosialismen i revolusjonsøyeblikket. gjennom utrenskninger i parti og stat,
Jeg er sjkker på at mange av våre syrn Dette er nøyaktig det samme som KA de revolusjonære har mistet kontrollen
patisører selv har ønske om å bidra ,
- Hvilke organisatoriske konseog KUL her i Norge har vært alene om
over hæren, og vi må gå ut fra at Hua- kvenser har kongressen hatt?
med noe for å styrke oss i tida
å hevde, spesielt overfor AKP , som
fløyen alt nå har kontroll med situasjo- - Kongressen gikk inn for å velge en,
fram over , og jeg vil sterkt oppfordre
mener at proletariatet innen nasjonen. Da er tiden inne til å snakke om et , sterkere sentralkomite , for dermed
dem til å vurdere hvordan de kan yte noe
nale fronter ikke trenger å ta ledelsen
statskapitalistisk samfunn.
noe, helst på en regelmessig måte.
å sikre en sterkere politisk ledelse av
for å føre -den anti-imperialistiske
Det gjelder all slags arbeid, pr aktisk
bevegelsen aom helhet enn hva tilfelkampen fram til seier og over i soog teoretisk, dugnad, maskinskriving,
let
har
vært
hittil.
SV
FORAN
SPLITTELSE?
sialismen (jmf. Midt-{j'.)sten og støtartikkelskriving, verving av abonnenter
KUL står opplagt sterkest i Oslo,
ten øtil den borgerlige P</)0
men både for å styrke Oslo-laget videre til drA osv. og ikke minst: økonomisk
ten til den borgerlige PLO-ledelsen
- KUL har lagt stor vekt på å bekjempe , og lagene ellers i landet er det nødven- støtte til KA, som trenger penger til
og den a'rl{biske reaksjon, eller
nytt trykkeri (se annonse annet sted i
AKPs
politikk. Er det ikke en fare for
dig med en sterk sentral ledelse som
Eritrea, der S AKP ikke vil ta stilavisa).
at
andre
politiske
grupperinger
,
som
kan
foreta
en
skikkelig
langtidsplanling til klassekarakteren ti 1 de to
Situasjonen vi er i stiller oss overf.eks . SV , har kommet for mye i
legning av arbeidet og som kan sikre
nasjonale frontene EPLF og ELF).
for store oppgaver, samtidig som det
bakgrunnen
?
den
politiske
og
teoretiske
ledelsen
KUL og KA vil i tida framover
ikke er noen grunn til å legge skjul på
- Det kan være riktig at oppgjøret med
av bevegelsen. Ikke minst gjelder det
bringe mer stoff om utviklingen i
at vi i dag er få. Alle sympatisører
USV
er
blitt
neglisjert
,
og
Ml generelt
å
foreta
en
skikkelig
planlegning
av
Kina og Albania. Foreløpig vil vi
bør tenke over at vi eniinne i en vikmener vi at det er disse to gruppene studiearbeidet framovær.
bare slå fast at de albanske kom tig periode for den kommunistiske
AKP
og
SV
som
er
det
er
vår
taktisk
Kan
man
egentlig
si
at
KUL
har
gjort
munistene i dag foretar et brusa med
bevegelsen her i landet.
viktigste oppgave å bekjempe i uni framskritt i arbeidet med å utvikle
en revisjonistisk analyse av klasseSamtidig som vi nå retter en spesiell
versitetsmiljøene.
den
marxistiske
vitenskapen
på
univerforholdene øi verden som samtidig
henvendelse til dem som vil fortsetsitetet
de
siste
åra?
tar
for
oss
SV
•i
dag
,
ser
vi
Om
vi
er et brudd med den revisjonismen
te å bare være sympatisører, vil jeg •
at ledelsen ved personer som Furre og
AKP i alle år (og på sin måte også
også understreke at det bare er som
Larsen
,
opptrer
på
en
m
åte
som
om
de
POLITISK
ØKONOMI
NEGLISJERT
SV) har stått for æ iddenne sammenheng
m'edlem av organisasjonen at man kan
sammenheng·. Dette bruddet markerer regner med å framprovosere brudd i
yte full innsats og samtidig utvikle seg
partiet
.
SV
framstår
som
et
parti
i
De
teoretiske
framskrittene
har
samtidig en selvstendig kurs i forselv politisk . Og særlig studenter
oppløsning , og ved en eventuell splitvært knyttet til aktuelle politiske
hold til den nye fløyen i IK: ina, noe
bør kvitte seg med alle illusjoner om at
telse
vil
vi
få
skilt
ut
en
egen
"venstresaker,
som
f.eks.
analysen
av
Sovdet er all mulig grunn til å hilse velden
kommunistiske bevegelsen i dag
sosialistisk"
gruppering
som
en
norsk
jetunionen eller det nasjonale swrskommen.
bare trenger å rekruttere medlemmer
parallell til rådssosialistiske grupper
mål. Men samtidig med dette har det
i arbeiderklassen. Nettopp i dag
i andre land.
vært overslag i praktisistisk retning,
t r enger vi hver eneste person som kan
og
KUL
har
delvis
sviktet
når
d
et
KULs KONGRESS ..
gjelder å skolere sine egne medlemmer tenke seg å benytte sine kunnskaper og
''RÅDSKOMMUNISMEN' '
ferdigheter i arbeiderklassens gtjeneste,
forts. fra si de 1
og sympatisører i marxismen generelt
motstanden har ført til: et AKP som på
og i politisk økonomi spesielt. Dermed og det er det arbeidet vi nedlegger nå ,
KUL vil prioritere oppgjøret med
som vil gi resultater seinere, i en kriåpent krigshissersk maner krever norsk "rådssosialismen" på norsk "venstrehar vi heller ikke kunnet ta ledelsen
setid , når revolusjonen kan komme på
anneksjon av Svalbard og som ellers
side". Siden den første kongressen har, i det vitenskapelige arbeidet med
dagsorden. Om folk setter seg ned og
benvtter absolutt enhv~r anledning til å vi hatt en allmenn forståelse av
marxismen. KUL har manglet ledelse
venter på en eller annen "politisk konskjønnmale alt som er norsk, fra olje
det feilaktige i det å betrakte "arbeider- og initiativ på den teoretiske fronten,
junktur", kommer revolusjonen i alle fall
og i den sammenheng vil det bli viktig
til kultur.
makt" som et sl)Ørsmål om en spesiell
aldir,
om det blir aldri så mye økono
å skolere seg også i Marx' og Engels
type organer der arbeidere av ulik
misk krise!
politiske og filosofiske skrifter.
AKP: BRUN REAKSJON
partitilhørighet kan møtes og "disku- Til slutt: hvordan ser du på muligheter,
tere". Lenins (og Marx') stats- og
for økt oppslutning om KUL og den
Resolusjonen om det nasjonale swrs- partiteori betrakter r å dene som statskommunistiske bevegelsen?
mål peker nettopp på at dette standpunkte organer, dvs. som arbeiderklassens
punktet - dvs. AKP i dag - bare marke- redskap for å revolusjonere samfunnet, · - Slik den politiske situasjonen er, er de
bedre enn noen gang .
rer at den småborgerlig, men tidliundertrykke borgerskapet og avskaffe
gere tilsynelatende radikal og antiklassene. For at rådene skal ha en
kapitalistisk bevegelse, har nådd sitt
slik funksjon, forutsettes det at de virlogiske sluttpunkt.
kelig ledes av klassebevisste arbeidereResolusjonen peker videre på at
av kommunister , og sl)Ørsmålet om
AKP i sin teoretiske begrunnelse står
"arbeidermakt" er til syvende og sist
for samme syn som fascistene i mellon - et sl)Ørsmål om hvorvidt klassen har
krigstida. som også eviggj orde nasjonen et statsbærende kommunistisk parti
og nasjonale idealer bakover og framove1 (kommunistisk i praksis , ikke bare i
navnet, selvsagt).
i historien.
Samtidig er det viktig å være klar
over at SV skiller seg fra AKP bare ved TROMSØ 1. MAI: SELVKRITIKK
mi ndre militans og konsekvens.
I den forbindelse vil jeg nevne at
REAKSJONÆR "ANTI-IMPERIALISME" kongressen oppsummerte det som
manglende avklaring i dette swrsmålet
Også resolusjonen om det nasjonale
at KUL i Tromsø i år gikk inn i forswrsmål skisserer opp en utvikling
handlinger om et felles første maisiden seksti-åra som nå har nådd sitt•
arrangement med SV.
sluttpunkt. Det som en gang var spontan
Dette kom spesielt til uttrykk i en
og subjektiv "anti-imperialisme" omoppsummeringsløpeseddel der KUL
kring- Vietnamkrigen, ble ikke ført videre Tromsø gikk inn på SVs premisser
til proletarisk internasjonalisme, men til ved å sette "arbeidermakt" ~ mot
at nasjonen overordnes klasse
"partidiktatur".
motsetningene, som f.eks. i Midt-{j'.)sten ,
Dette skjedde uten at sentralkomider AKP åpent støtter den arabiske
teen grep inn, noe som bare kan føres
reaksjon, Saudi-Arabia, Egypt, Syria).
tilbake til en klar politisk svikt og
Året som har gått siden forrige
manglende fors tåelse for betydningen
kongress, har brakt KUL framover på
av oppgjøret med rådskommunismen .
. . ..
dette feltet. Ennå er det for tidlig for
Riktignok er det ren løgn at KUL noen
oss å opprette noen egen anti-imperialis- gang skulle ha vedtatt å slutte seg til
tisj{ frontorganisasjon, men siktemålet
noe tog med SV-paroler som "arfor arbeidet vårt nå framover er netbeidermakt mot kapitalmakt" eller
topp å starte opp slike organisasjoner
at medlemmer av KUL gikk i toget
på den proletariske internasjonalismens etter at det var blitt brudd i forhandgrunn.
lingene, slik AKP påstår.
Men det må summeres opp som feilKONTRAREVOLUSJON I KINA
aktig at KUL i den gitte situasjonen
fant det riktig å gå med på et foreløpig
,. ~-·
forhandlingsgrunnlag med represen- I resolusjonen om Kina sies det at
Kommunistisk Universitetslag
tanter for SV og andre venstristKKP har skiftet farge og at samfunnet
dermed er blitt statskapitalistisk. Man - grupper. For nettopp på steder der vi
står relativt svakt, som i Tromsø,
DE ALBANSKE •••
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KLASSEKAMPEN ·1 LIBANON
GNISTEN VIL ·I DENNE ARTIKKELEN TA OPP SITUASJONEN I LIBANON. PLOLEDELSENS VAKLENDE ROLLE I FORHOLD TIL SJJØRS!Vr3.LET OM PLO-ANERKJENNELSE AV STATEN ISRAEL. GODTAKING AV MINI-PALESTINA <Xi
FN-RESOLUSJON .242. VIDERE VIL VI TA OPP SOLIDARITETSARBEIDET FOR
DEN PALESTINSKE REVOLUSJONEN SOM DRIVES I NORGE , SPESIELT PALESTINAKOMITEEN SOM STADIG VISER SIN REAKSJONÆRE KflRAKTER. NÅ
SIST VED UTGIVELSEN AV ET EGET HEFTE SOM TAR OPP h.'l.JL. s (OG PAL ESTINAFRONTENS) FORM FOR SOLIDARITETSARBEIDE. VI VIL LEGGE
SPESIELL VEKT PÅ DETTE HEFTET, DA EN HER FINNER SYNSPUNKTER.
SOM HVIS DE FÅR OPPSLUTNING. VIL VIRKE SVÆRT SKADELIG FOR SOLIDARITETSARBEIDET MED DET PALESTINSKE FOLKETS REVOLUSJONÆRE
KAMP. ARTIKKELEN ER SKREVET AV KAMERATER SOM NETTOPP ER
KOMMET HJEM FRA ET LENGRE OPPHOLD I LIBANON.

SITUASJONEN I LIBANON
Helt siden borgerkrigen i Libanon og
den Syriske okkupasjonsarmeens innmarsj i landet har maktbalansen vært
i favør av høyrekreftene og den arabiske
reaksjonen. Etter at syriske tropper i
samarbeide med falangistene og palestinske forrædere, først og fremst i
organisasjonen Saika, deltok i massakeren av flyktninger fra flyktningeleieren TEL EL ZAATAR, har de pa lestinske revolusjonære vært beskeftiget med
å forsvare status quo i landet, og motsette seg de stadige angrep som imperialismen i samarbeid med den arabiske
reaksjonen, retter mot dem .
Først ble Riadavta len inngått. Denne
imperialistiske og reaksjonære avtalen
(som PAL KOM og A"K"P hyller), hvis
viktigste innhold består i at alle parter
(også PLO) annerkjenner tilstedevære! sen av dm syriske okkupasjonsarme,
forkledd som fredsstyrke , i L{banon, .
har vært brukt til å frita de palestin1>ke
revolusjonære deres posisjoner skritt
for skritt. Derfor har da også avtalen
vært brukt av den arabiske reaksjon
for å bli kvitt brysomme elementer
blant palestinerne: nemlig de som mot- ·
setter seg dette likvidasjonsforsøket ,
som avtalen vitterlig innebærer. Dette
har først og fremst rar,1met "REJECTION FRONT" (NEI-FRONTEN) som
består av de palestinske organisasjoner som motsetter seg forhandlingsløsninger på imperialismens premisser
motsetter seg Geneveforhandlinger og '
etableringen a\· en palestinsk stat på
vestbredden av Jordan-elva og i Gaza
-stripa , et såkalt MINI-PALESTINA.
Den ledende og største organisasjonen
i Neifronten er PFLP (Folkefronten
for Palestinas frigjøring).
Ved henvisning til Riadavtalen har den
arabiske fredsstyrken iverksatt en
rekke provokasjoner mot palestinerne,
og for den saks skyld mot palestinernes
allierte i Libanon, den progressive
li~anesiske bevegelse. Ledende revolussionæ re er brutalt blitt myrdet, kontorer sprengt i lufta og den libanesiske
befolkningen har fått merke, spesielt
i Beirut. at her er det syrerne som
beste~mer .
Men Riadavtalen hadde en rekke svake
P:1n~ter. Den var ikke tilstrekkelig
tila knuse den palestinske rev:olusjon .
Blant a,!lnet ble det ikke i avtalen på en
klar ~ate sagt hva som skulle skje i
Sør-Libanon.
Derfor måtte det en ny avtale til for at

den arabiske reaksjonen , i Libanons
tilfelle, anført av Syria, skulle få mandat til fullstendig å ringe inn palestinerne og presse PLO-ledelsen til å god ta et Mini-palestina.
Dette mandat ble gitt Syria i og med
undert_e ~~lsen av SHTAURA-AVTALEN
den22; 7 1 ar. Avtalen ble undertegnet
av. representanter fra Syria, Libanon
og PLO. De fleste palestinske organi~asJoner har godkjent avtalen , men
ikke PFLP.
SHTAURA-AVTALEN slår fast at fredsstyrken skal innta posisjoner rundt
alle pal~stinske flyktningeleire, slik ·
at den far kontroll med alle mi li tæ re
bevegelser i leirene.
Da denne avtalen er svært viktig vil vi
gjengi de viktigste punktene sitert fra
IKE 26 7 -77 : "
1. Tunge og middelstore våpen skal
trekkes tilbake fra palestinske lei re og _bevæpnede palestinere tillates ikke a bevege seg utafor leirene•
2. Forsvar av leirene fra angrep uten•
fra vil bli foretatt av den arabiske
fredsstyrken i begynnelsen . Deretter vil libanesiske styrker overta
denne ~unksjone~.
3. Palestmsk poleti, utstyrt med lette
våpen, vil sjøl kunne ordne opp i
leirenes indre anliggender. Palestinerne kan om nødvendig tilkalle
fredsstyrken, som etter anmodning
vil komme og forlate leirene når
deres oppgave er utført. Fredsstyrken og dens funksjon vil på
e_t sene~e tid~punkt bli erstattet av
libanesiske sikkerhetsstyrker.
4. Ingen av de palestinske kommandoorganisasjoner vil tillates å åpne
kontorer utenfor lei.rene. Bare
PLOvil ha rett til å ha slike kontorer . "
Videre sier avtalen at fredsstyrken vil
raide alle ''ulovlige" baser og beslaglegge alle "ulovlige" våpen. (Iflg. et
libanesisk krav skal bare 7 promille av
palestinerne ha lov til å bære lette våpen
(Kilde: IKE 23 '7) . Videre skal palestinerne trekke seg ut av Sør-Libanon
og erstattes av libanesiske soldater .
Palestinerne skal bare få lov til å oppholde seg i leirene rundt Saida og Tyros (IKE 22; 7).
Det en her bør merke seg er at palestinernes viktigste baser , nemlig de
som ligger i Sør-Libanon , skal overtaes
av libanesiske militære . Imperialismen og den arabiske reaksjon har ved

REVISJONISMEN <Xi DEN SMÅBORGERLIGE NASJONALISMEN
STYRKER ENHETEN. (Foto .Pale s tine nr.6.77. PLO inf. bull . )
dette fått mandat til å iverksette tiltak
for å drive de palestinere som nekter
å følge avtalens punkter angående Sør
-Libanon ut av området ved hjelp av
militæ r makt.
Som KUL hele tiden har pekt på viser
denne nye avtalen at Riad-avtalen var
et ledd i det imperialistiske komplottet
mot palestinerne. Denne avtalen måtte
følges opp av nye - men reaksjonen har
læ rt seg å ikke gå for fort fram. Palestinerne skal innringes sakte men sikkert , drives fra skanse til skanse, f9r
s å en dag å bli trengt opp i et hjørne
og bli stilt overfor valget om fullstendig fysisk likvidering eller godtakelse
av en helt uakseptabel imperialistisk
utklekket plan. DET ER DETTE SOM
GÅR FOR SEG I DAG.
PALKOM's hyllest til Riadavtalen og
PLO-ledelsens stadige kompromisser
blir på denne måten også en støtte til
imperialismens likvidasjons planer .
Dette ved at komiteen legitimerer og
gir PLO-ledelsens manøvreringer
et skinn av revolusjonæ r taktikk, mens
det i virkeligheten er kapitulasjons politikk , hvis eneste resultat er å sette den arabiske revolusjon flere år tilbake .
For hva skjer ikke i Libanon i dag ,
Mens alle Riadavtalens punkter ikke
ble gjennomfø rt bl.a. p.g.a. at de palestinske massene under ledelsen av
PFLP hardnakket motsatte seg gjennomføringen av avtalen , gir SHTAURA
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-avtalen den syriske fredsstyrken
mandat til ved hje lp av militærmakt å
iverks ette avtalens punkter . Dette få r
den syr iske fred s styrken ved hjelp av
PLO-ledelsen. PLO-ledelsen brukes
bevisst av syrerne til å presse palestinske organis asjoner og de palestinske
mass ene t il å godta iverksettelsen av
avta lens punkter.Dette presset har ko m met gje nnom klare advarsler . Bl.a .
har FATEH's nestkommanderende ABU
IYAD klart sagt fra at de palestinske
kommandoso ldater eller organisasjoner
s om ikke følger avtalen vil bli strengt
straffet. Han beordret dessuten dagen
etter inngåelsen av SHTAURA - avtalen
pales tinske kommandos i Sør - Libanon
til å legge ned våpnene. Denne ordre n
kom midt oppe i en situasjon da pale stins ke kommantlos, fra alle viktige
organis asjoner (FATEH , ALF , DFLP
og PFLP) var midt oppe i kamper med
fa s cisten e s tøttet av sionistiske soldater og tanks. Som en ·parantes
bemerket, ignorerte selvfølgelig kom mandosoldatene denne ordren .
T il nå er SHTAURA-avtalens punkter
angående Beirut-området delvis. gjen nomført . Ifølge et pressekommunike
utsendt av "Arab Deterrent Forces "
(syris ke fre ds styrken)l0 '8 er 125 tonn
våpen bes laglagt og 85 palestinske kontorer s tengt. For å vise hvor omfatte nde SHTAURA -avtalen er, og hvor store
deler av avtalen·som allerede er iverk-
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OM BONDESP(J)RSMALET
FORSTAELSEN - ELLER MANGELEN PA FORSTAELSE FOR S~ABORGERSKAPETS KLASSEMESSIGE STILLING,HAR VIST SEG A VÆRE AVGJØRENDE FOR KLASSEKARAKTEREN TIL
PARTIER SOM HEVDER A FORFEKTE ARBEIDERKLASSENS INTERESSER. SOM KJENT HAR
SV PROGRAMFESTET EIENDOMSRETTEN TIL JORD FOR SMABØNDENE UNDER SOSIALIS11EN, OG SOM ET EKSEMPEL PA HVOR MYE ROT DET GAR ANA FA I STAND, BRINGER
VI EN UTTALLELSE FRA JØRN MANGDAL, TALSMANN FOR AKPs NKS:",, . . STUDENTm
ENE HAR OBJEKTIV INTERESSE AV SOSIALIS MEN. DE FLESTE STUDENTER TILHØRl:R
SMABORGERSKAPET OG ER HARDT UNDERTRYKT AV BORGERS KAPET OG KAPITALISMrN."
GNISTEN TAR DERFOR I DENNE ARTIKKELEN OPP TENDENSEN TIL RUINERING AV
SMABØNDER . V!DERE BERØRES Sl1ABORGERVENSTRES FUNKSJON OG SELVFORSTAELSE.
TIL SLUTT EN KORT SKISSE AV ALTERNATIVET:
RUINERING AV SMAB0NDER
Landbruket etter krisen har vært
gjenstand for en omformingsprosess
hvor en omfattendA mekanisering.overgang til til f~rre og større bruksenheter og en ha lvering av antall
sysselsatte fra 49 til 75., utgjør
vesentlige si~er. Men til tross for
en omfattende rasjonalisering, som
for en tid tilbake medførte en avgang på 11 bruk pr. dag,er gjennomsnittsbruket fortsatt (1975) bare
67 da. ,altså relativt lite. Situasjonen i dag ·kjennetegnes videre
ved at mange bønder som følge av økte priser har utvidet produksjon en,
noe som resulterte i ekstraordinære
tiltak for å holde overproduksjonen
på et rimelig nivå.Dette samtidig
som en rekke småbønder strever
hardt med å holde kreditorene fra
livet for å kunne eksistere som
"sjøleier og fri mann" en liten
stund til.På denne bakgrunn trenger en ikke være stor spåmann for å
kunne forutsi at nedlegging og sammenslåing av mindre bruk vil fortsette i større eller mindre tempo
også i tida framover.
Så langt vil de fleste være enig,
men så snart det dreier seg om å
forklare årsakene til tendensen
til ruinering av småbønder,skiller småborgervenstre og kommunister
lag.For AKP/SV skyldes denne primært åger,renter og skatteplyndring fra henholdsvis monopolene oq
deres stat.Av dette gir det seg at
småbøndene skal sikres en trygg og
uavhengig framtid ved sanering av
all gjeld,avskaffelsen av skatteplyndringa,og at staten i stedet
blir tvunget til å hjelpe bøndene
med "åta fra Monopola".
En seriøs forklarings~odell må ta
sitt utgangspunkt i produksjonsmåten selv, altså undersøke de tekniske og økonomiske betingel sene
for småskalaproduksjon i landbruket.Gjør en dette,slå s en av den
fundamentale motsigelse me llom
produktivkrefter og produksjonsfor- ·
hold som her eksisterer.Produksjonsforholdene; selveiende bønder på
små jordlapper,gjør at moderne
produksjonsmidler på ingen måte
kan utnyttes effektivt og _rasjonelt.F:eks.vil en sjelden kunne utnytte mer enn halvparten av traktorens kapasitet, en traktor som
konkurransen med andre produsenter tvinger en til å anskaffe. På
samme måte er det med de fleste
redskaper.En annen side av samme
sak utgjøres av det velkjente faktum at det på norske småbruk forekommer en utstrakt overmekanisering
parallelt med en tilsvanende.En små bruker setter et par da. poteter
med en potetsetter som de øvrige
364 dager i året står og ruster ned
mens naboens 2 da. blir satt med
hånd med den unødvendige slitasje
på arbeidskrafta dette medfører.
Eksemplene skulle vise småproduksjonen,!S indre motsigelse, arealene
er for små til en fornuftig og
effektiv utnyttelse av moderne
maskiner, samtidig som en produksjon uten maskiner er utenkelia i
konkurranse med varer produie~t
v.h.a. rasjonelt teknisk utstyr.

Det som i f ørste omgang fremter
teknisk som en dispropo~jonalitet
mellom produksjonsfaktorer (jord
kontra ma skiner) gir samtid ig
katastrofa le akonomiske uts laq for
den enkelte småprodusent.Om f : eks.
bare halvparten av en maskins kapasitet utnyttes , inn~år li kefu lt
he le maskinens verdi i prod usentens
kostnader.Den individuelle ekstra kostnad som derved oppstar, vil
etter varesalget resultere i at
ikke bare profitten, men oqså
en del av arbeids lønna spiies opp.
Viser at det er et indre forhold
ved småskalaproduksjonen som medfører at småbandene ofte har lav
leve sta ndard og at de - og dette
er viktig - bli r ute av sta nd til
å avsette fonds til nødvendi ge nyanskaffelser og forbedringer av
eksisterende produksjonsutst~1 r.
Dette siste medfører nemlig at
opptak av l ån og avbetalingskjøp
blir en bitter nødvendighet for
mange småbønder.Siden sikkerheten for l ån til småbruk som hver
dag trues av nedleggin s er liten,
blir l ånevi l kårne tilsv arende
ugunstige.Videre har småbondene
liten mu lighet for å oppnå vanli~e
fordeler ved kjøp i stor ska la,de
kan sjelden avvente gunsti g
kjøpetidspunkt, og avbetalingskjøp
er som kjent alltid svært kostbare
P.g.a . småbønde ne s svake stillinq
i ha ndelen og på l åne~a r kedet, er
mulighetene for åger tilstede. Vi
er altså kommet frem til åger og
oa renteutsugningen som utvilsomt
fremtrer som selv2 hoved prohlemet
for småbøndene 09 dermed AKP ( lær
av folket (! ) . Det er imid lertir!
viktig å under ,treke at åger og
renter, som vi har sett, ikke er
årsake n til , men resultatet av
småproduE'Jciriens---eTenoi ghet.
.
Lenin sier det slik 1 " Marxisme ns
tre kilder og bestanddeler."(1913):
"Det kapita li stiske storjordbrukets
overlegenhet oker,bruken av maskiner
blir mer utbredt, bondebr~ket hlir
fanget i pengekaptalens garn, forfaller og ruineres under byrden av
en til bake liggende teknikk."
P.ga. den grunn leggende irrasjonalitet i selve produksjonsmåten, blir
brukerne tvunget til å oppta uqunstige lån, som i neste omgang forverrer deres situasjon ytterligere.
Vi ser at en gjeldssanering bare
representerer en utsettelse av
problemet, etter kort tid er ny
gjeld oppsamlet og situasjonen
den samme. At småbønder( og dermed
småborgervenstre) i denne stillingen
oppfatter enhver skattelegging
som urimeli g, tviler vi heller ikke
på.
"EN NY GIV" OG DENS ARSAKER .
Etter at Hitraasjonen var ebbet ut,
kom jordbruksoppgjøret våren 1976 .
Dette innebar en reell forbedring
av de økonomiske forhold for de
fleste bønder.Bl .a. ble det "bærekraftige bruk"som skulle sikres
"likestilling"med industriarbeiderne, for første gang definert,

nemlig som et vanlig småbruk med
8-10 kyr.Samtidig som det kombinerte oppgjøret "sikret" de fleste
arbeiderne stat us ~ou e l ler lonnsreduksjon, fikk et middels bruk en
inntektsokning på omlag 20 000 kr.
Siden den gang har spørsmålet om
garanti fra stortingspariene for
det som kalles likestilling med
industriarbeiderne innen et
bes temt årstall, stått i sentrum
for debatten. Samtlige partier har
faktisk ogs å lovet "tiltak som
sikrer denne malsetning innen 1984."
Jordbruksavtalen av i vår representerte en opptrappi ng av inntektene
111ed ytter ligere 1.2 milliarder,
gitt i form av okte priser og diverse til s~udd .Overµroduk sj onen
av melk som fulgte de okte priser,
søkes foreløpig regulert gje nnom
fradrag i pr isen for bønder som øker
produksjonen utover det de
produserte 1976.At bønGe ne vil
aksept ere denne ordningen over
et lenare tidsrom tviler også
Bondelaget på,og et av kravene fra
landsmøtet i Bergen var også økte
offent lige tilskudd for å begrense
melkeproduksjonen.Bondemøtet krevde
ellers sterkt forbedrede lånevilkår,
men forøvrig var det uva nlig mye
godlåt å høre fra den kanten i år.
Uanset t hvor lenge perioden med en
genere 11 økning i innte ktene i
jordbruket vil vedvare, kan vi slå
fast at den til nå har medført en
stor optimisme blant de fleste
bønder og en styrket tro på fremtida og privateiendommme n.Ruinering
av småbønder som hovedtendens ·
eksisterer naturligvis fortsatt,
men nevnte utvikling har utvilsomt
senke t takten i avgangen fra sektoren .
Vil en se på arsakenetil inntektsokninge ne, kan en først trekke
frem borgerskapets behov for å
skaffe seg al lierte i kampen mot
arbeiderklassen.Borgerskapet fører
i per ioder en historisk progressiv
kamp mot småprodusjonen og grunneiendom som begge medfører unødvendig høye matvarepriser ( gjennom
irrasjonell produksjon og grunnrente)
og der~ed tendensiellt øker arbeidskraftas verdi.Denne kamp gir seg
utslag i krav om mer rasjonelle
bruksenheter(jmf.DNAs po l itikk
etter krigen) og førte t i l at krav
om nasjonalisering av jorda for å
derved avskaffe den absolutte
grunnrente, til tider ble fremsatt.
Det forhold at borgerskapet ikke
konsekvent står på slike krav,
henger nøye sammen med alliansebehovet.Når nasjonalisering allerede lenge har vært uaktuell
politikk., skyldes ikke dette bare
den nære sanvnenheng mellom grunneiendom og prifateiendom i sin
alminnelighet(slik at en avskaffelse
av fors tnevnte, kan sette spørsmå 1stegn ved al l privateiendoms
beretigelse),men hovedsa kelig
borgerskapets forståelse av grunneierinnstinktets betydning for å
opprettholde bøndenes tro på kapitalismen.
Mens effektiviseringskravet ti1 nå
har vært domi nerende i landbrukspolit i kken, og alliansebehovet
primært har vært ivareta t t gjennom
taler,målsetninger og et hundretalls ti l skuddsordniger, synes de to
siste jordbruksoppgjør å peke i
retning av en omlegging.Den tidligere nevnte definisjon av" et bærekraftig bruk" viser at kravet til
rasjonelle bruksenheter dempes. Og
de totale økonomiske rammer for
oppgjørene skulle være egnet til å
gjenvinne bøndenes tre på" vårt
samfunns evne og vilje til å løse
næringens problemer."Det bør understrekees at det ikke dreier sea om

a erstatte en politikk med en annen,
men en forskyvning i allianseskapende,bondevennlig retning.
En annen årsak til inntektsøkningene, økninger som også har forbedret situasjonen for de mindre produsenter, er å finne i de større
og innflytelsesrike bønders neh ov
for å opprettholde småproduksjonen.
Det er nemlig ikke slik at større
bønder ønsker seg en ruinering av
de små for å sikre seg hele markedet.Spesielt i jordbruket ka n man
selge varer produsert med lav
kapitalsammensettning.dvs. også de
minst produktive bruk er istand til
å selge sine varer på markedet. A
opprettholde denne tilbakeliggende
produksjonen vil være fordelaktig
for de mer produktive bruk i denne
forstand at de kan måle s ine
priser ut fra kostnadene til de
minst produktive.
Da prisene på jordbruk svarer også
fastsettes gjennom forhandlinger
mellom bondeorganisasjonene og
staten, vil dette si at henvisning
til de mindre bønders trange kår
kan bruk~s som press for å oppnå
høyere priser, noe som prim..~rt
konvner de store til gode. Når
Bondel aget, som i første rekke
tjener de større bønders sak, tar
initiativ til den før nevnte
produksjonsregulering, går det
fram at en for stor nedgang i
antall produsenter ikke anses
som ønskelig.
Tendensen i de siste jordbruksoppgjør har for det tredje sin bakgrunn i bøndenes funksjon som industriell reservearme.Dette innebærerat i perioder med kapitalistiske kriser søkes arbeidskraft
tilbakeført til landbruket ( jmf.
Nygaardsvolds nyreisningspolitikk)
og omvendt, at det under høykonjuktur ( som i etterkrigstiden)
overføres store mengder arbeidskraft fra primærnæringene til ekspanderende industri.Ved oljeutvinningens begynnelse forelå storstilte planer St.meld. nr 25, s.
73-74) om overføring av 30 000
individer fra "andre næringer"
(les primærnæringer) til oljesektoren.Når så lufta har gått noe
ut av oljeballongen og den internasjonale økonomiske krisa trosser
regjeingens oljepenger og gjør
sitt inntog, legges slike . pianer
på is.Siden alternativet for småbønder nå er en , bytilværelse som
gir seg utslag på regjeringens
arbeidsledighetsstatistikk, er det
en lønnsom sosialpolitikk for staten å betale det det koster å
holde småbøndene i ro inntil kapitalen igjen har behov for mer arbeidskraft.Videre må staten som ivaretaker av kapitalistklassens interesse av ro og orden, søke å begrense denne arbeidsledigheten som
erfaringsmessåg medfører tendenser
til " sosial gjæring."
En fjerde årsak til inntektsøkningene er å finne i småborgerskapets
klassekamp mot de to andre samfunnsklassene.Kampmidlene har tildels
vært trusler om leveringsstopp,
(gjennomførtfor melk et par korte
periode r ) og dels skattestreik som
på Hitra.Men kanskje viktigst er
en storstilt offensiv for å vinne
sympati og forståelse for sin sak
blant andre klasser og lag,bl.a.
gjennom forsøk på å fremstille
sine snevre interesser som bygdas/
Norges/verdens interesser:Vi må
al le ha mat.
DET sr~BORGERLIGE VENSTRES
FUNKSJON.
Forts s. 5
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LEDER:
SITUASJONEN I ERITREA OG LIBANON

I dag er det situ,,sjonen i ELF,frambrakt av ELF- ledelsen,som utgjør
den største hindri ngen for en enhetsfront mellom de to frigjøringsbevegelsene . I følge AKP er KULs kritikk av ELF-ledelsen det samme
som å splitte , man må for all del ikke kritisere den samme ELF-ledelse

I følge AKP er KUL "i mot" den proletariske internasjonalismen (se Raud Front i DNS nr.3/ fordi vi tar stilling for de proleta~ske kreftene i de nasjonale frigjøringsbevegelsene .I motsetning

tii Mde AKP og SV er vi , som korrmuniste1',.f01'pliktet tiZ å gi

Vål'

som tidligere har vært ansvarlig for den langvarige borgerkrigen mellom ELF og EPLF.' Bombastisk slår AKP fast: "Febrilsk spekulerer de

(Klli{ i de p_åståtte motsigelser meizom frigjøringsbevegelsene ". (Raud
F1'ont'...:,.f.,dD r,r. 4, 'l?.)

støtte tiZ de p1'oZetarisk-revolusjonæ1'e kreftene,og vi kan ikke nøye
oss med å "støtte frigjøringsbevegelsene i den3. verden" i al,men forstand. Både AKP og SV representerer en saJffllenbZanding av flere kZassers

LIBANON
~t ,AKP kan gå svært langt i sin klassesamarbeidspolitikk ,
komm{;l' 'tyde li'g fram i palestinaspørsmålet. Også her er det nasjonale

interesser,og fru et slikt utgangspunkt bZir det UJ1TUlig for disse
grupperingene åta stiZZing til de forskjellige klasseinteressene
som gjør seg gjeZdende i frigjøringsbevegelsenen i land som er undertrykt av imperialismen.

perspektivet over•ordnet klassemotsetningene , og man har derfor ingen
skrupler med å uttale følgende:" For palestinerne er den vikt igste

ERITREA
KA og KUL ser det ikke som noen tilfeldighet at det eks·i -

sterer to frigjøringsbevegelser i Eritrea.Dannelsen av EPLF (Det Eri treiske Folkets Frigjøringsfront} var en nødvendig politisk handling
ut fra mangeZen. på en politisk progressiv linje i ELF-ledelsen og en
derav følgende mangel på revolusjonær praksis . Først ved dannelsen av
EPLF fikk den eritreiske revolusjonen et politisk utgangspunkt for
å føre den nasjonaldemokratiske revolusjonen til seier og samtidig
legge grunnlaget for overgangen til den sosialistiske revolusjonen.
Og nettopp her finner vi kjernepunktet til de forskj e lliae politiske
linjene til AKP/SV på den ene siden og KUL på den andre.Med henblikk
på denne overgangen er det avgjørende hvilken klasse det er som leder an i den nasjonaldemokratiske fasen av revålusjonenOette fordi
arbeide1'klassens allie1'te i den borgerlig -demokratiske revolusjonen,
det nasjonale borgerskap og småborgerskap,nå vil motsette seg å føre
revolusjonen direkte videre til den sosialistiske.Når hverken AKP
eZZer SV her hjemme greier å ski'Ue ut arbeiderklassens særegne interesser,så er det heller ikke å forvente at de skal klare det når de
står overfor ny-demokratiske revolusjoner.S=tidip har begge disse
gruppene et objektivt behov for å framstill e den ny-demokratiske
revolusjonen, hvor klassea llianser inngår som et nødvendig ledd, som
identiske med pr_oletariske revolusjoner i imperialistiske land som
Norge. Dette er spesielt framherskende i AKP som skal fØJ'e en nasjonal_
i•evolusjonær krig mot Sovjet.
I Eritrea får dette den konsekvens at særlig AKP krever en
prinsippZøs enhet mellom de to frigjøringsbevegels ene EPLF og ELF,
uten på noe område åta i betraktning prinsippene for en slik enhet .
Både KUL og KA går inn for en_ enhetsfron t Mellom de to frigjørings bevegeZsene ,men det er samtidig vår revolusjonære plikt å kritisere

oppgåva å rette våpna mot staten Israel.Sjøl med deler av falangist ene er palestinerne villige til å inngå et kompromiss.Og man vil igjen
finne Syria som en alliert i den fortsatte kampen mot sionismen og
staten Israel.( . ... )På samme tid er også enheten mellom den palestin
ske frigjøringsbevegelsen og de forskjellige arabiske statene stadig
blitt sterkere .Det gjelder både forholdet til Egypt,Syria og andre.
Stort sett blir enheten i den arabiske verden styrket.Og det er en
trussel mot imperialister og sionister!"(Fritt palestina,nr.2,77).
Som vi ser er enheten mellom de arabiske regimene det overordnende.
At de syriske styrkene i Libancm stadig tørker revolusjonære palestineres blod av sine våpen,er for AKP underordnet.Situa.sjonen i dag
er at is z•aelske fly fotograferer palestinernes stillinger,for å sende
dette materialet over til falangistenes kanonstillinger som med dette
materialet kan stille sine våpen inn med dødelig nøyaktighet.
At Egypt skulle utgjøre en anti-imperialistisk kraft, er
for oss mildt sagt uforståelig.Tvert
om er det slik at Egypt er
en av de sterkeste allierte med USA - imperialismen i Midt-Østen.Da
USA 12/9 - 77 uttalte at palestinsk deltagelse i "fredsforhandlingene "
var avgjørende f or fred i Midt-Østen ble dette korrmentert på føZgende
måte fr~ en egyptisk talsmann: "Dette er en ny sjanse for PLO til å gi
sin tillit til USAs fredsforsøk og vi håper de vil, ta s,jansen".PLOledelsens Yassir Arafat betegner selv USAs utspill som et "positivt
steg". Nettopp på bakgrunn av PLO-ledelsens unnfallenhet overfor b(lde
USA - imperialismen,sosialimperialismen og de 1'eaksjonære arabiske regimene har PLO-ledelsen underskrevet den ene likvidasjansavtalen
etter den andre.Taktikken er tydelig å presse de r-evolusjorup>e i Neifronten fra skanse tU skanse slik at de tiZ slutt står overfor
valget:Fysisk likvidering eller godkjennelse av Mini-Palestina.For vår
våre ajemlige Arafat-venner i AKP er situasjonen i Libanon som vanlig
"utmerket ". Stort lenger vekk fra den blodige virkelighet er det
vanskelig å komme.

de kreftene som ut fra sin klassemessige forankring legger hindringer i veien for en kol'l'ekt politisk enhet.For nettopp i prinsippene
for enhet kommer også forskj ellenen mellom de to frigjøringsbeveg
elsene fram.
Mens EPLF hevder at en enhetsfront må opprettes på bakgrunn av ~n poZitisk enhet~ styrkene slås sammen i fysisk forstand,så hevder ELF-ledelsen det motsatte.ELF-ledelsen setter alt
inn på en fysisk sammenslåing av styrkene før det er oppnådd politisk
enighet .Hvilke konsekvenser dette vil få for den mest framskredne
delen,sier seg selv.En slik enhet ville innebære en oppgivelse av de
proletariske kreftenes militære organisering og selvstendighet .
Samtidig må man ha klart for seg at ELF-ledelsen også har
forsøkt å t1'ekke med seg den reaksjonære Sabbe,sam representerer den
såkaite "tredje styrke i Eritrea", med i enhetsfronten . Sabbe selv st,'!1'
i et nært forhold til de reaksjonære arabiske regimene,og har bl.a.
utmerket seg med å be ~ r intervenere i den eriteiske revolusjonen.
Sabbe må nødvendigvis holdes utenfor i småborgervenstres propaganda .
For hvorfor skuZle ikke han,i følge våre mot _standeres logikk,kunne
trekkes med i en enhetsfront?Svaret er enkelt , skal Sabbe holdes utenfor på et klassegrunnlag,så tvinges våre motstandere til å se om det
ikke eksisterer klassemotsetninger mellom EPLF og ELF-ledelsen.Det er
altså ELF-ledelsens videre dialog med Sabbe , som etter at han var
avvist som medlem av enhets front en både av EPLF' og demokratiske krefter i ELF',som har ført til splittelse og væpnede oppgjør innad i ELF.
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i seg se lv sku ll e være determine rende for noe som hel st -- uavhengig
av hva sosio logen,i dette tilfelle
Au bcr t,her er ute etter,nemli g å
produsere en samfunnsbevarende teori.En teori som i all sin sletthet
må "tenke" seg mennesker fra en
.annen klode,for på sine egne inkonsistente og råtne premisser å
komme helskinnet i land under borgerskapets velmente applaus.
SOSIOLOGIENS INNSIKT
Den sosiologiske rasjonalit et
synes med nødvendi ghet å være en
halv rasjonalitet . Uanfektet av at
den se lv kategoriserer og skjematiserer alt menneskelig samkvem,
unndrar den ~eg selv de samme kategorier,og om så ikke var tilfel le,
~vor henter sosio logien eller hvor
dan objektiverer den di sse kategorier?Vi finner svar på dett e
pro blem i den tidligere siterte
metodebok s. 11 "Metode læren hjel per
oss til å treffe hensiktsmessige
valg~Ut fra et begrep om hensiktsmessighet som man utematisert t ar
for gitt,henter man altså de former
som man legger verden i .Det overfor
skisserte problem eks isterer derfor ikke for sosiologien,fordi dens
utgangspunkt nettopp hindrer den
i å overskride utgangsounktet .
Fordi metoden og teorien er ski l t.
kan aldri forståelsen av verden
som et resultat,virke inn på m~ten
å forholde seg til verden på, som
et utgangspunkt.Utgangs punktet er
jo som vist det gitte,dvs. et tomt
begrep eller en frase som alt skal
relateres til. Enklere :Sosiologien
analyserer verden med begreper
hvis innhold er uavhen~ig av hva
analysen munner ut i.Dette betyr at
skillet mellom teori og metode i
sosiologien ikke er tilfeldig,men
tvingende nødvendig for at sosiologien kan spille sin rolle som samfunnsbevarende instans.Dvs.Skillet
mellom teori og metode på dette

niva er ikke ann et ,, ., skill et me llom som l yde r .Sosiol oo Pn,som på Bl indern plage s av en di sta nse t i l sam ånden s og hånden s ar 0eid und er
kapita li smen ge nPrelt .
funnet,er nettopp der underl agt en
nødvendighet som han ~ed beqjærlig"KRITI SK" SOSIO LOGI
het kategorisere r og skjematiserer
andre under,men som han selv ikke
Den såkalte kritiske sos iologi ,
aner at han er underlagt,enda
skiller seg ik k~ fra den overfor
verre:som han tror er resultat av
kritiserte ,de ns e; ,.::~te funksjon er
sin egen "forskervirksomhet".
å utvikle sosio logien innenfor den
halve rasjonalitets grenser.Et eks- Sosiologien mangler ikke se lvfor ståelse eller en eller annen
empel belyser dette.Noen samfunnsgrundig gjennomdiskusjon av sine
stormerske sosio1ogistudenter
undersøkte årsd kene ti 1 fravær ·på en premisser,den er reakt ionær .Det som
riktignok kjennetegner reaksjonen
fabrikk,år sa kene ble fastlagt som
støy,utrivelig arbeidsmiljø etc.etc. er at den selv ikke er i stand til
Bedriften og fagforeningen var selv- å se at den har en selvforståelse,
men fra det å hevde at det er
sagt ikke uinteressert i dette
progressivt
at sosiologien
materialet som påpekte at enkle
tematiserer sin selvforståe lse bejusteringer ville øke arbeidernes
tyr ikke an ne t enn at sosiologien
"trivsel "og dermed ogs å oroduktblir progressiv ved å gå fra å
iviteten.Grunnen til at dette
eksempelet,som så langt ikke sk ilvære uuttaltreaktionær til uttalt
ler seg fra den øvrige sosio logiens reaktionær.
STATSBETALTE MENINGER
praksis generelt er interessant,
er at det ble framhevet som samSosiologiens absolutte skille melfunnsvitenskapenesg~nstigste måte
lom det å forholde seg til verden
å fungere i samfunnet på .Det ble i
og måten å forholde seg til verden
radio og pre ss e framhevet som den
på,dvs. mellom erfaring og katemåten sosiolooien måtte gå ut i
gori ,er særlig latterlig tatt i
samfunnet på.Det kapitalistiske
betraktning av at deres kategorier
samfunns klamme tilstedeværelse
bare
abstraheres ut fra den
på universitetet har alts å ikke
senere skal
sosio l ogien (den kritiske) iakttatt erfaring de
med
disse.Sosiologien
undersøke
men tror at den må bevege seg bort
syntes altså å være identisk med en
fra Blindern for å finne denne.
tautolo
gi hvor det som skal for
Med seg på veien har han sin teori
vises
f
orutsettes
på en slik måte
og metode som oppstår i et eller
annet for sosiologen samfunnsmessig at begrepet om vitenskap
blir det samme som begrepet om
vakum.Idealet for sosiologien er jo
mening.
nettopp det sted hvor varierende
Det sos i ologen oppfatter som sin
størrelser og forstyrrende element
oppgave ,faller altså sammen med
kan elimineres,for at resultatet
betingelsene for adskillelsen av
kan bli entydig.Dvs.Sosiologien
private i endom og arbeid . Den
unndrar seg samfunnet for å forstå
radikale sosiologi er derfor den
samfunnet,uanfektet av at det å
mest reaktionære fordi den forundra seg det borgerlige samfunn,i
søker å legitimere sin virksomhet
det hele tatt å tro at noe slikt
som sosiologi og legiti~erer derer mulig ,ikke er annet ennå bemed det bestående samfunn,mens den
kjenne seg helt og fullt til det .
åpent reaktionære sosiologi ikke
Når sosiologen i "vakumet" på
engang har behov for å legitimere
Blindern åpner munnen,er det den
sin status som statsbetalt samfunnssamfunnsmessige konsekvens' ste11111e
mener.

Herav •ville det måtte følge overproduksjonskriser som alltid rammer de mindre først,så vi ser at
gjennomføring av kravene ville
være den sikreste garanti for
ruinering av Hitrabøndene. SVs
alternativ var en kraftig økning
av distriksvise og produksjonsuavhengige tilskudd som sku lle
virke slik at de som produserte
mest urasjonelt og dermed hadde
størst behov, også fikk mest.
På et punkt var de to bondevenngrupperingene imidlertid enige.For
å få arbeiderklassen til å akseptere reformene, var det viktig at uttellingen ikke kom i form av økte
matvarepriser, men at statens rolle
som regulator og fordelingsinstans
måtte styrkes.For AKP skulle staten
betale me llomlegget mellom lave
forbrukspriser og høye produsentpriser, for SV var det alle tilskud-

dene den skulle finansiere.
Hvor staten tar disse pengene fra,
de kombinerte oppgjørenes avgjøren de ro l le i denne sammenheng, samt
SVs teorier om arbeiderklassens
objektive interesse av å betale
dyrt for å sikre nasjonal avsondring ( sjølberging ), vil vi komme
tilbake til i en senere artikkel .
Her ska l vi bare peke på at i første
rekke Hitraaksjonen og også SV/AKPs
bondestøtte og arbeid for å vinne
arbeiderklassen og mellomlag for
småborgerskapets klasseinteresser
avgjort har hatt betydning for
de siste jordbruksoppgjør.Avtaler
som har konsolidert småbøndene på
dere; eget klassestandpunkt, og
ytterligere vanske] iggjo_r t kommunistenes arbeid for omvendt å vinne
småbønder for arbeiderklassens interesser ved bl.a. å få dem til å
gi opp forsvaret av sin stilling

SOSIOLOG IEN OG SAMFUNNET
Sosiologien,kjennetegnes først og
fremst ikke av å være vitenskapen
om sa_mfunnet ,men av å være vitenskapen som opererer med et absolutt
skille mellom teori og metode.Dvs .
tanken får ikke sin dybde etter
hvor dypt den kan trenge ned i sak
en,men etter hvor bastant den kan
føre saken tilbake til noe annet.
Sosiologien kritiseres ikke fordi
den analyserer,men ford i analysen
erforutsatt av en eller annen teori
man bekjenner seg til.Av dette
følger ikke at sosiologiens elendighet er resultat av at den ikke
er forutsetningsløs.men fordi dens
forutsetninger iKke tematiseres.
Og nettopp dette absoluterer skillet mellom teori og metode (eller
mer presist mellom erfaring og
begrep).Jmf. 0.Hellevik:Forskningsmetode i sosiologi og statsvitenskap,side 7,"Sanseerfaring er ikke
umiddelbar,den får mening for os s
gjennom våre begreper og teorier".
Sanseerfaringen er der altså før
begrepene,men får først mening
når vi på en eller annen mystisk
måte har skaffet oss slike (dvs.
begreper).Det er ganske opplagt
at med en slik-på den ene siden
mekanisk-tingliggjort teori om erfaring;og på den annen side,en
rasjonalistisk-mystisk teori om
begreper;er meninger i all sin
relativitet det mest absolutte men
kan s 1å i bordet med,.
Allerede i utgangspunktet forfeiler
sosiologien sine metodebetraktnin ger,
fordi den ikke ser at den samtidig
forfekter en teori.Vilhelm Auberts
bok "Sosiologi" er fullbyrdelsen ·
av denne type borgerlige åumskap
som sel vsa gt ikke er uten humør ;
i det hele utgangspunktet her er
oppfatningen av andre --"som begynner med barnets første kontakt
med sin mor"(s.9).Akkurat som om
barnets første kontakt med sin mor
OM BONDESPØRS~ALET forts. fras. 2.
Nettopp på dette området har SV/AKP
spilt sin største rolle. Begge
grupperinger støttet' helhjertet
opp om Hitra-aksjonen, om enn på
ulikt grunnlag. ~:ens AKP sin vane
tro støttet de streikende bønder
på deres egne selvmotsigende premisser, prøvde en del av studentSV ( som har sans for teori og
slikt ) å komme med"konstruktiv
kritikk"Og utforme alternative
krav for bøndene.Som de glupeste
blant SVs teoretikere oppdaget,
ville en gjennomføring av Hitra. bøndenes krav om høyere priser ,
avskaffelse av investeringsavgift
og 1avere skatt, nødvendigvis være
en kraftig stim4_lans ,for de større
bønder til å utvide produksjonen
ved åta i bruk brakklagte ressurser og innføre flere maskiner.
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som trell ender egen privateiendom.
EN VAKLENDE KLASSE
Når AKP innrømmer at de støtter småsmåbøndene på deres egne premisser
( så langt småborgere i det hele
tatt skjønner hva de har interesse
av,jfr. Hitrabøndenes selvdestruktive krav), blir det naturligvis
maktpål i ggende å framstille disse
interessene som forenelige med arbeiderklassens. Da den tidligere ananalysen av småborgerskapet som en
litt mindre revolusionær klasse
(Prograrrvner og Vedtak 1973,s.19-20)
viste seg umulig å forsvare mot
marxistisk kritikk,framstår småboroerskapet nå, etter en del program-revisjonsakrobatikk, som en vaklende
klasse.
Først må det være tillatt å minne
om at et indiVids klassetilhørigForts. neste side.

For t s fra forrige sid e ..
het bestenne s av det s stilling i den
samfunnsmessi ge produks jone n( hvorunder eiendomsforhold utgj or den vikt i gs te faktor), at en klasse danne s
av individer som ut fra samme sti llir.g i produksjonen har felles objek tive interesser, og at klassene
framtrer gJennom sin inn by rdes kamp .
Og med mindre en vil hevde at en
gruppe personer har felles objektive
interesser av å vakle,( eller stadig og i takt skifter interesser ) ,
må en inrømme at noe s l ikt som en
vaklende klasse aldri har eksistert
og aldri kommer til å gjøre det . Enten får en hevde at småborgerskapet ikke er e n klasse, eller så f år
en s øke etter å definere klassens
objektive interesser.
Ved siden av AKPs prekære behov
for å bortforklare og tilsløre
hv ilken virkning en gjennomføring
av pa rtiets bondepolitikk må få for
arbe ider.klassen, har den nye "ana ·1ys en" oqså en annen bakqrunn.
"Analytikrne" har nemlig knapt kunnet unngå å observere at individer
innen småborgerskapet har en utprega tendens til å vakle, (vi husker
alle Tore Tømmerdal). At det dreier
seg om å gjøre visse skikt a v kapitalistklassen eller arbeiderkla ssen
til fanebærer for småborgerska pet s
egen reaks j onære politikk, er AKP
naturligvi s ideologisk forhindret
fra å oppdage.
Som liten vareprodu se nt er små borgeren interessert i at produktivkreftene i kke utvikles ut over rammen for den lille eindom, med de
konsekvenser som vi berørte under
analysen av småbrukerne. Videre, det
at produktivkreftene utvikles, medfører behov for færre produsenter
og dermed ruinering av de minste.
Dette er en ytterligere grunn for
KLAS SEKAMPEN I LI BANON . .. .
Fort s fra s. l
satt , vil vi gjengi pressekommunikeet
her, sitert fra den libanesiske engelskspråklige dagsavisa IKE 11 8:
"I samsvar med tidsplanen for progra,._
mmet bifallt i SHTAURA-avtalen for
iverksettelse av Kairo-avtalen , har .
den felles komiteen for iverksettelsen
av planen , gjennomført planens andre
fase på følgende måte:
1. Lørdag og søndag fullførte komiteen
opptelling av de våpen som er i de palestinske leirene. og på grunnlag av
denne opptegnelsen, er kvantiteten av
våpen som overskrider Kairo-avtalens
punkter, bestemt.
2. 8. 8 fortsatte komiteen å flytte
våpnene fra Sportsstadion(i Beirut) ·
Så langt er følgende våpen samlet inn :
12 106mm_, 7 5mm og B-10 kanoner,
36 gevær av forskjeW. 6 e kalibre
40 anti-tank våpen
9 anti-fly våpen
36 raketter
9S Doshka 70mm og 120mm maskingevær.
Lette maskingevær, rifler og ammunisjon .
Dette representerer totalt 12' tonn
våpen lastet på 11 lastebiler .
Til slutt to bevæpnede personellkjøretøy av typen BTR.
3. 10 . 8 ble det beslaglagte våpen
brakt i sikkerhet av fredssty rken.
Komiteen vil fortsette å overvåke at
ulovlige våpen blir innlevert [ør J :i. 8.
4. Fe1-leskomiteen har forsikret at
palestinske kontorer og våpenlager
som er ulovlige i følge avtalen vil bli
stengt. Den palestinske motsstandEstyrken har spontant lukket følgende :
-36 kontorer for forskjellige palestinske organisasjoner i Beirut.
- 12 kontorer i Mount Lebanon.
- 9 kontorer i Bekaa .
- 9 kontorer i Zaleh .
- 5 kontorer i vestre Bekaa .
- 7" kontorer i nord _
m ellom Tripoli og
Mina .
. .,.
- 7 kontorer i Saida og omkrets .
Komiteen sjekket også at alle militære
manifestasjoner i leirepe ·og utenfor
er eliminert. Dette vil fortsette i alle

klassen til å kjempe mot pr od ukti ve
Når vi sette r op p dis~e må l ~ne,
nytte gamle mer effektivt, gjør at
fram sk ritt. Om nettopp denne sit •J
i,a r vi in ge n i il u, ,ne r om at de s!<.a l bruk sen l · "<: ne nå ka n overleve en
sJonen sa h:arx og Enqels:''i-; 1ddelste n- ska l ~unne_ nås f ,
,t ved "e qnede kapit..,11~tis k oppga ng st i d, og gi
dene, de små indu s trielle, , ma~Jø prnen-statl1ge v1rkem i c'
un de~ ~apital- grunnlag for økt leve s tanda1d for
nene, håndverkeren bonden,al l e bekje - ismen. En kommun : , c1sk _po l1t1kk på
br ukerne. V, har verken ønske el ler
~er de borgerskapet f or å s ik re s in
de tte feltet vil ve~ s id en av pro1llusJoner om at produksjonssamvirke
eksistens som middelstender fra
pagandaarbe 1det , ga ut på å støtte ska l kunne hindre en avgang fra
undergangen . . .. de er r eaksjo nære,
tendenser i riktig retning (som pr o- yrket . Tvert i mot_~il av gangen som
for de søker å dreie histori e ns hjul duk sJon ssamv1rke), og bekJempe fram- følge av _økt arbeid s produktivitet
tilbake. "
Om denne setningen føyde støt som vil gJøre det vanskeligere kunn~ bli større enn uten slikt samLenin til: "Kom ikke å si at forho l - å nå målene.
arbeid. t-': en de som forlater yrket ,
T~ f.~ks _sv, t~ or i o~ at topo vi) i det minste ku~ne. være gjeldsdene er blitt forandret på en avgjø1
rende måte på det halve århundre som grafien 1 ~, rira e skul le gJøre det
frie, altså en atskill1<1 mer h1Jm;n1
er gått s iden det Kommunistiske
riktig og nat w·l ig å opprettholde
proletariseripg enn ti lfe llet er i
dag. Betydningen i jordve r , ~rnmenManifest ble skrevet. Det er nettopp · den nåværende bruks s trukturen. At
i denne henseende at ingenting har
e~ jordstykke blir delt i tre av
heng av at bruk som ellers ville_
forandret seg." Som vi ser, småborg- e1 e 1v og en bergrygg gjør det ,
gått under ett for ett, på denne
eren har diametralt motsatte internaturlig n,ed tre traktorer, tre
måten kan bli i stand til å overleve
esser enn arbei de rklassen.
potetsettere og ikke minst tre
kapitalismen, kan bare nevnes.
HVA KAN GJØRES?
eiere!, er det ba re Furre og det
Som nevnt vil vi propagandere for
Nå r småborgervenstre vil sjølberge
øvrige småborgervenstre som tror.
å få småbønder til å gi opp sine
det imperictlistiske Norge, bevare
D~t hele er et forsøk på l rettfer- egne klassekrav og innta arbeiderfle ,t muli g småe iere, og vinne bøndiggføre den irrasjonell e småproduk- klassens standpunkt,uten at vi tror
der for de t småborger lige avstengte
sjonen ved å framstille den som et
dette kan oppnås i større målestokk
uto pia som de ka ller sosialismen,
stykke natur, og densl s ags naturfør det kommunistiske partiet står
må vi slå fa s t at det heller ikke
vern vil vi selvsagt bek jempe . På
:ra~ m~d sitt a lternativ : den sqskan være en i ghet om hva som er prosamme måte med øvrige framstøt fra
1al1st 1ske revolusjon . Vid ere vil vi
blemet . For oss er -målet for det
samme hold: Et for søk på å bevare
støtte landarbeidernes kamp, og
første en fornufti g samfunn smess i g
dyrka ford gjennom å bevare de sjøl- tvert imot AKPs ønsker om la ndarbeiproduksjon av mat , med bakg runn i
eieAde småbøndene vil bare ha et ut- derne som brobyggere og SVs paroler
naturgitte fnrhold og prod uktivfall . Før eller s iden har kapitalen om samhold i bygda, si er vi med
kreftenes utviklingsnivå, og der
behov for mer arbeidskraft og dermed Lenin ("Sosialisme n og bondebefolkfl est mulig av de samfunns messig
vil småb ønder og dyrkajord opphøre
ningen", 1905 ) : "Sammen med byskap te og dermed unødvend i ge hi nd å eksistere som henholdsvis småbøn- pro l etariatet mot hele borgerskapet
ringer for produ ksjo nen er avskaffet. der og dyrkajord. At det bare er en og alle de eiendomsbesittende
For det andre å bevare ressurser for klasse aom har interesse av at jord- bøndene. Dette er parolen for det
framtida, både sl i ke som trues av
vern forveksles me d småb rukervern,
bevisste proletariatet på landet.
kap italistisk rovdrift og de som
skulle det være unødvendig å påpeke. Og selv om småeierne ikke straks
trues av småborger li ge prod uk sjo ns På den andre s ide vil vi a rbeide godtar denne parolen eller selv om
for ho ld. De t tredje må l et er å forfor, og fre mme krav om midler til
de aldri vil godta den, vil den
bedre forholdene for de som arbeiproduksjon ssamvirke, som felle s fjøs .
likeve l bli arbeidernes par~ le
der i sektoren, ved å propaga nde re
og maskinsamvirke. De spede forsøk
vil den uunngåelig bli gjennomført'
for produksjonsforhold som kan gi
på dette område t viser sterk redu k-· av hele av hele revolusjonens gang,
grunnlag for skikkelige l ønninger
SJon 1 arbe i ds forbruket, og en hit- vil den frigjøre oss fra de småborog muli ggjøre ~imelige ferie- og
til ukjent anledning til ferie og
gerlige illusjonene oa vise oss
fritidsforhold, og naturli gv i s
fritid. At det blir mulig å ta i
klart og bestemt vårt~sosialistiske
støtte landarbeidernes kamp .
bruk nye produksjonsmidler og utmål . "
deler av Libanon.
,· . Felles komi teen fastslo at mesteparten av de interne sikkrhetssty rkenes poster er etablert på de forutbestemte steder. Inntil denne dele n
av operasjonen er gjenno mført. vil
komiteen fortsette åovervåke
komiteen fortsette å overvåke etable ringen av resten av postene i sam arbeid
med genera ldirektøren for de interne
s ikkerhetsstvrkPnP
Det er verdy å merke seg at store
mengder våpen ble brakt til s ør-Libanon før avtalen ble inngått. Disse vil
bli opptellt under tredje stadium av
den bifalte tidsplanen.
Den arabiske fredsstyrken vil 15. t:I .
ta i bruk praktiske midler for å være
sikker på at de første to stadier av
tidsplanen er blitt iverksatt ; og vil
raide ethvert senter, kontor eller
våpenlager som er opprettholdt innenfor eller utenfor leirene ."
Som en ser er altså Shataura-avtalens
bestemmelser allerede i ferd med å
bli iverksatt , men på den andre siden
gjø r de palestinske revolusjonære det
de kan for å hindre avvæpningen .
Som det sto i kommunikeet fra fredsstyrken, ble store mengder våpen
fraktet til sikrere steder i sør-Libanon
.!P_!: avtalens bestemmelser ble iverksatt . I sør-Libanon er de palestinske ·
styrkene mye sterkere enn i Beirut,og
da bl.a. PFLP har stor opps lutning i
området, vil fredsstyrken få betydelige
vanskeligheter med å få gjennomført
avtalen .
Selv om de fleste palestinske organisasjoner , med Fateh i spissen , har
underskrevet avtalen , og derfor også
vil oppfordre sine medlemmer til å
følge den , så viser det seg at de palestinske massene i s ør ikke vil følge
fre dsstyrkens anv isninger om å legge
ned våpnene. I en situas jon hvor falangistene sam men med sioniststatens
tropper angriper palestinske og prog ressive libaneseres stillinger (bl.a.
rundt Nabatiyeh) , blir enhver henstilling fra Syria, Libanesiske Myndigheter eller Arafat , -oversett. PFL.JYere
vi var i kontakt med i Beirut forsikret
at de ikke ville følge avtalens bestem meiser om å lukke kontorene sine eller
eller innlevere sine våpen. Samtidig

på det nåværende tidspunkt. Utenriksministe r Vance's reundreise, hvis mål
var å få de reaksjonære arabiske regimene til å legge press på PLO slik

forsikret de at de ikke ville være alene
om å forsvare seg. "Leverer du fra
deg ditt våpen , har du gitt opp revolusjonen:• ble det sagt.
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EL S0MOUD Nei-frontens dagsavis.
SPILLET OM 242 - RESOLUSJONEN
På bakgrunn av palestinernes vanskelige situasjon i Libanon (bl.a . som et
resultat av Shtaura avtalen) , har imperialismen, med USA i spissen forsøkt
å få til en imperialistisk "fred" og
løsning av palestinasJ)Ørsmålet. Til
dette har de fått velvillig assistanse fra
de reaksjonære arabiske regimene ,
først og fremst Saudi-Arabia og Jordan.
I kjølvannet på Vance's rundreise i
Midt-<i')sten har PLO-ledere kommet
med forskjellige uttalelser om at PLO
vil kunne godta 242-resolusjonen hvis
den får et tillegg som slår fast palestinernes rett til et hjemland og rett
til selvbestemmelse . En akseptering
av 242-resolusjonen vil uten, eller med
et tillegg, bety de facto anerk jennelse
av statens Israels eksistens. Resolusi·onen snakker om "anerkjennelse av
suverenitet , territoriell integritet og
politisk uavhengighet til enhver stat i
området" og om retten til "sikre og
anerkjente grenser" i området, dvs .
også Israels . Etter intens diplomatisk
spill, der ikke minst også Sovjet var
innblandet, ble det på det palestinske
nasjonalrådsmøte i Damaskus i august
vedtatt ikke å gotlta 242-resolusjonen
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at de godtok 242.-resolusjonen, ble en
fiasko bl.a. fordi Sovjet ikke fikk en
finger med i spillet denne gangen .
PLO-ledelsen krever nemlig at Sovjet
skal ha en ledende rolle i utarbeidels.e n
av en fredsplan . Vance's rundreise
var dømt til å mislykkes på forhånd
siden Sovjet var satt utenfor. Årsaken
til dette er at PLO-ledelsen etter hvert
har opparbeidet et svært godt forhold
til Sovjet, ja ifølge Arafats uttalelser
i PLOs informasjonsbulletin Palestine
nr . 6. 77 er Sovjet "den palestinske revolusjonens strategis ke allierte'' . PLOledelsen vil for enhver pris ha Sovjet
involvert i en fredsavtale i Midt-<i')sten, .
og Arafats stadig hyppigere besøk i
Moskva indikerer at PLO-ledelsen nå
setter sin lit til at Sovjet skal bruke
sin innflytelsesrike stilling i verdens målestokk til å presse Israel til å godta et Mini-Palestina på vestbredden av
Jordanelva og på Gaza-stripen, - et
mål PLO-ledelsen uttaler mer eller
mindre åpent. F.eks . har sjefen for
PLOs poli~iske avdeling, FAROUK
KHADDOUMI uttalt at han ser fram
til en palestinsk stat på vestbredden av
Jordanelva , og Khaddoumi går videre,
han ønsker at denne palestinske staten
Forts. nestes.

,-or t s . fra

torri ge s He

skal v,c re forent med Jord ::;.11 . Ud e r
helt naturlig at PLO - lede lsen h,,r ut-·
talt seg posetivt om '..'4?-rcsolus j,111c n.
da nettopp e n aksepter ing av den11\' vi 1
være et sl, ritt i retning av Mi ni - P a le stina .
TILFELLENE PALESTINAKOMITEEN
OG AKP:
AKP og Palestinakomitee n har i løpet

av det siste året kommet med ville
angrep på KUL . i Palestinasp</)rsm å let.
På samme tid har Palestinakomiteen
( Palkom ) komm et med angrep på den
ledende kraft i Nei-fronten, -PFLP . ,
PFLP' har blitt framstilt som provokatører som ved sin virksomhet framkalte den "splittende" Libanonkrigen
som satte "araber opp mot araber".
Vi.dere har PFLP blitt kalt et underbruk av Sovjet.
Dette siste er kanskje det mest latter lige, da det er PFLP som i dag i praksis bekjemper supermaktene USA og
Sovjets politikk i området . PFLP går
imot Mini - Palestina og andre forhandlingsløsninger på imperialismens
grunn. PFLP går imot Geneve- for handlinger og kjemper for folkekrigens
vei, - å mobilisere de palestinske
massene på arbeiderklassens gnmn lag. Sovjet -derimot - går inn for
Geneveforhandlinger, går inn for MiniPalestina og prøver å få i stand en
imperialistisk "fred" i området.
Til tross for disse kjensgjerningene
sprer AKP den falske forestillingen at
PFLP blir styrt fra Moskva . Hva e r
hensikten ? AKP vil åpenbart skjule at
det er PLO-ledelsen som i stadig stvi r re grad lar seg presse av Sovjet, de
vil skjule at det er PLO-ledelsens politikk som passer hånd i hanske med
Sovjets hensikter i området . Mens AKP
går til angrep på PFLP, tier den sam me grupperingen stille om den pale stinske organisasjonen som vitterlig
er Sovjets i Palestina , - nemlig DFLPden demokratiske fronten . Denne organisajonen går inn for Genevefor handlinger og prøver å gi en teoretisk
begrunnelse for ideen om et fritt og
demokratisk Mini-Palestina . At AKP
ser stort på dette , bunner i at de ikke
finner noen motsigelser mellom PLOledelsen og DFLP , og en næ rmere
analyse av DFLP ville tvinge fram en
erkjennelse av PLO-ledelsens foræde ri
og vennlige Sovjetholdning .
Det var forøvrig DFLP som sendte den
ungdommelige nordmannen Lars Gule
ut på hans håpløse eventy r . et eventyr
som endte med arrestasjon av libanesiske soldater .
Verre er det at AKP ikke engang har
vært i stand til å ta avstand fra den
reaksjonære syriske marionetteorganisasjonen SAJKA . (AKP har ved flere anledninger s11gt at de støtter alle grupper som kjemper mot sionismen , untatt PFLP). l dag fungerer SAIKA som
den arabiske reaksjonens agentur i
• den palestinske revolusjonen . Allerede
under den syri.ske invasjonen i Libanon
avslørte Saika sin karakter ved åpent
å støtte okkupantene . Saika-styrker
deltok også i det fascistiske angrepet
på flyktningeleieren TEL EL ZAATAR.
Dagen da forsvaret av TEL EL ZAATAR måtte oppgi& , var det Saika-soldater som pekte ut palestinske kommandos
for falangistene , som brutalt myrdet
de utpekte. Saika-soldater var ikke
snauere enn at de overfor de fascistiske morderne også pekte ut kommandosoldatenes slektninger som brutalt
ble meiet ned. Dette er dokumentert i
boka TEL EL ZAATAR, uygitt av PLOs
kontor i Beirut 1977 . Saika fungerer i
da g som en ren provokatørgruppe . Bl . a
har de stått bak meningsløse bombeattentater som de etterpå har gitt PFL P
sl<ylda for . De sprengte f .eks . sitt eget
kontor i CTy ktningeleieren BOUR,J EL
BARANJNl i lufta i midten av juli , for
deretter å sky lde på PFLP .
Det er ikke bare Saika so m fungerer
som provokatører , også
gruppa rundt Jibril har gjennomfø r t e n
rekke provokas joner mot de revolus jonæ re . bl.a . ved direkte angrep på PFLPkontorer i flyktningeleirene . f . eks . i
leiren EJN EL HELLWEH utafor Sai-

da i ~,, r - l.iha nu11 . Vi V(.: 11lcr ikk e :,l

sktl ta (!VSLi llcl i ni
dc·nn e grnpp:t holle 1·.g r11ppas p,>lilil-.1 ..
e r jo i full t salllsva r m ed Sy t·i~ vg·
PLO-le delsens po litikk'.'. Pa lk D111 <>c:
,\l, P e 1· i sa111>hd n, >en t"i:ic, 1·,· 11 nc- 1· ·,·.
det pa lestinsk e fo lket.
I avisa "Hva mft gjøres". oq.;an for det
s åka lte NKS , er det en overskrift som
lvckr:"h'l.lL og det kjempende liket".
1 denne a1·tikke len avslører NKS at de
ikke er i s tand til å se hva som virke lig skjer i Libanon. På nytt forsvares
Riadavtalen . og i tillegg kommer det
fantastiske på stander om at "KUL ikke
var orientert" (om frigjøringsbevegelsens framganger i Sør-Libanon). Selvsagt vet vi at de palestinske revolusjo næ re med PFLP i spissen til tross for
de inngåtte avtaler fortsatt kjemper
med våpen i hå nd mot fascistene i s ør .
Vi støtte r denne kampen. for vi vet at
den palestinske revolusjonen bare kan
vinne fram ved å ignorere de imperialistiske avta lene som PLO-ledelsen
undertegner. Videre Sp</)r en i nevnte
artikkel:"Hvor var syrerne da dette skj skjedde ? "(dette henspe ile r på den
situas jonen da frigjøringsbevegelsen
inntok viktige byer i S\~r). For oss er
svaret enkelt , - syrerne var ikke i s tand
stand til å hindre at de palestins ke frihetskjemperne tok opp kampen i s ør,
nettopp fordi de palestinske massene
under lede lse av PFLP hindret de syriske. troppene i å intervenere'..
Artikke len gjør videre et stort poeng av
det faktum at det ikke e r syrere s ø r
for Litani-elva. Dette var et av de u klare punktene i Riad-avtalen, og derfor har en nå fått en ny avtale som bl.a.
spesifiserer hva s om skal skje i SørLibanon: - Shtaura-avtalen . l følge denne avtalen skal de palestinske bas~ne
overgis til libanesiske styrker, me n
det er den syriske armeen so m ska l
på se og sørge for at basene blir overgitt. Grunnen til at det er li banesisl<e
styrker so m slrnl erstatte palestinerne
er at Israe l har protestert mot at syre r e s ka l plasseres ved den · israelske
grens en. Ved dette har a rtik ke lesns
store poeng blitt redus e rt til et ynkelig
li te pip'.
Nar det videre i samme artikkel hevdes
at palestinerne kan heho lde tunge våpen
i s ø r , så vet vi fra Shtaura avta lens bestemmelser at dette skal det nft bli e n
slutt på . Mens Hi ad-avtalen var uklar
på dette punktet. så e r Shtau r a-avta len
til gje ngjeld klinkende klar .
Det Palkon, ikke er i stand til ii se er
at Hiad-avtalen var en fore løbig avta le
og ikke på noen rnåte ende lig. Fo r at de
rea ksjonære arabiske regimene i san ,arhcid med imperia lismen skal nå sin e
må l , må det stadig nye og mer omfall ende avtaler til. slik at grepet. 0111 palestinerne stadig strammes . Alle disse
avta lene er e t le dd i imperialismens
I ikvidas jonsplane1·.
1\ KP r .\ I. I·.( li\T

"HVA SK,JEH IKKE I LIBANON" .
I en pamflett med tittelen "Hva skjer i
Libanon" . kommer Palestinakomiteen
med en "ana ly se" av kampene . Skriftet
kunne lik e godt hatt littelen:"Hva s kjer
ikke i Libanon", for det so m står der
har ingenting å gj øre med det s om idag
er situas jonen i la ndet. På denne bakg runn rettes det så kraftige angrep på
KUL og Palestinafronten . Først vil vi
ta opp noe som er karakteristisk for
AKPs måte å analysere på. De hevder
at. Libanonkrigen bare var et imperialistisk angrep og benekter det faktum
at det hele var en klassekamp. Som et
resultat av Palkoms analyse .blir det
også na turli g å si at palestinerne i begynnelsen s kulle unngå å bli dratt med
i kampene . For AKP bl.ir det også natu rlig å hevde at selv falangistene kun ne
mobiliseres mot det im perialistis ke
angrepet. Med et sli kt utgangspunkt har
man allerede stilt seg på reaksjonens
side . Det er ganske typisk for den s måborgerlige antikapitalismen at den i
siste instans må hevde at det ikke er
en klassekam p det dreier seg om. men
utelukkende en nasjonal kamp. På denne bakgrunn må man ogs å se at AKP
ikke hadde noen som helst skrupler
med å godta Ri.ad-avtalens beste mme lse
om at PLO ikke skulle blande seg opp
i Linanons indre anli ggende r . dvs . ing-

n, · U u i11 !J;,l: ,~ ,11 ~: rn <:- li~ de
utsa tt for tnrtur i di sse landene fordi
i1h" 11l'sisl, 1. v1.. nstn· l 1- llc- 11 ~·'. Jl vill.-,.dt· har 1-:, 111pd for ht·rlrc levev ilk"\r vg
!- <> ll :..1.:hv1.;ns e r detk i".i· r,itl sk u lh- v,l're sosi.; li s n, e i disse landene. Dette må
:1pc·11iys l lur de ~tier fle ste. Del var
va.- re pinlige faktum for en grupper ing
11<:tlopp pa l<;slinernes plikt (1 støtte opp
som på den ene siden prøver å fram•lill s in•· lihu ncs isk l ku n e rate r og del stille seg som prog r es sive. og på den
ta på de 1./rog ressives s ide i klasse andre siden propaganderer en reaksjo kam pen . A holde seg utenfor kampene,
næ r ara bisk enhet i området. Og etter
slik Palkom-AKP nå mener, og som
hvert so111 PLO-ledelsen stadig bedrer
Arafat oppford r et til i begy nnelsen, sine forbindelser med "sin strategisk"
det var en døds lin je fcr palestinerne .
a llierte Sovjet, så vil AKP's analy seArafats hen stillin~c·. ble ikke fulgt.
ramme bli fullstendig sprengt og nye
Unde r ledelse av PFLP engasjerte de
og om mulig enda grovere s e lvmotsigpa lestins ke massen e seg på de libane s- elser vil oppstå.
I denne situsjonen m å KlJL inte nsivere
iske venstre kreftenes side. og dette
sin støtte til den palestinske re volusjonfordi det ikke fantes no e va lg. Hadde
en og vi vil i vårt videre solidaritets fascistene t!hindret sty rket sine posarbeid avsløre AKPs reaksjonæ re anisjoner. ville dette p:1 el senere tidsg rep på kommunistene og de palestinske
punkt ramm e pa lestine rne med fu ll
revolusjonæ re .
tyngde. Fas c istenes erk læ rte må l er
å hive palestinerne på sjøen i samarHVA ME D PALESTINAFRONTEN ?
beid med staten Israe l. Fasc istenes
gode forbinde lser merl Israel blir klart Det finnes også en annen solidaritetsnok demonstrert i disse dager, da falorganisasjon for det palestinske folket,
angisten e og israelske soldater kjemp- Palestinafronten . Denne organisasjoQen
er sammen mot palestinerne i Sør-Lib- ble dannet etter en splittelse i Palkom.
anon . Tenk over dette enk le faktum , og I sin fø r ste fase var Palestinafronten
s lå så opp på side 5 i nevnte Palkomførst og fremst interessert i å oppnå
og se hv a AKP mener om kom promiss
gode fo rbindelser med PLO , og lenge
med falan giste ne .
stod en ubetydelig krangel mellom Pal Me n Pa llmms angrep pa kommunistene
kom og Palfront om hvem som hadde
stanser ikk e her. På s. ~ blir vi i kjent PLO's støtte, i sentrum for debatten.
st il beskylt for å va•r e trotskister fordi E tte r at PLO åpent erklærte at de støttvi angivelig sku ll e avv·is e a llianser i
et begge to , men mislikte at Palkom
den nas jona ldemokratiske revolusjonen . tok avstand fra Sovjet og utpekte Sovjet
All e som kj en ner det m inste t il !<.LILs
t il hovedfienden for palestinerne, er
denne meningsløse krangelen stoppet
politikk vet a t dette er løgn. KUL har
a llti d hevdet at i de nasjonaldemok rat- opp . I sin virketid etter dette har Paleiske r evolus jonene i den 3 . verden må
stinafro nten delvis ført ut PLO ' s off arbeiderk lass e n fo rene seg med alle
isielle politikk , delvis kommet med
n ,vo lusjon:t•re kl asser for å oppnå na egne analyser. F . eks . i sin oppsumer sjonal [rigjør ing. Men v i slår videre ,
ing av den palestinske nasjonalkongres som Mao. fast at arbeiderk lassen og
sens møte i Kairo , slo Palestinafronten
dets revo lusjona,re fortropp, det komi likhet med PLO-ledelsen og Palkom
mun istis ke partiet , må stå i ledelsen
fast at kongressen var en "stor seier
for disse revo lusjonene . Dette fordi ba
for enheten i kampen mot sionismen . "
ba r e da kan revolusjonen bringes ut
Dette til tross for at det i resolusjonove r sitt nas jonaldemokratiske stadiene fra kongressen ble åpnet for muligum og over i den sosialistiske. Hvis
heten for etablering av et Mini-Palestsmåbo r ger&kapet e ller borgerskapet
ina. Mye tyder på at Palfront i denne
leder de nasjonaldemokratiske revolufo rbindelse har ønsket å opprettholde
sjone ne , vil landet etter den nasjonale
sine forbindelser med PLO i stedet for
[righ, ringen er gjennomf\Ht, bli en ba- å kjøre ut en selvstendig analyse. I det
se ror kapita listisk utvikling og en alhele tatt virker det som om Palfront
liert med imperialismen.
føler seg svæ rt bundet av PLO's offisiNår AKP ka ll er dette standpun ktet for
elle syn . Dette viser organisasjonens
trotskis111e. er dette forsåvidt ikke så
opportunisme .
Når dette er sagt, vil vi si at mens
unaturli g. latt i betraktni ng deres eget
utgangspu nkt. For en gru ppe der de rent Palestinakomiteen er håpløst fortapt ,
da de er bundet av Kina og AKPs
nasjona le inte ressene er overordnet,
politikk til enhver tid, finnes det i
vil del å hevde et klasseperspektiv
framfor det nasjona le bli oppfattet som Palestinafronten krefter som tidvis
''svik av nasjonen" som sådan . Vi s er
stå r på en korrekt linje for den paledet samme i s~rsmålet om Svalbard,
st.inske revolusjonen . Det så vi i
der A KP i sin nasjonalistiske ive r rett enkeltartikler i Kontrast - nummeret
ut krever norsk imperialistisk annek- om Palestina som var skrevet av Pal .- .
fron te re, vi ser det også i gode og
sjon av øyg ruppa .
For KUL og andre marx ister e r alltid
korrekte analyser i Palestinanytt, '
arbeiderk lassens interesser overordnet Som en konklusjon kan vi si at mens
snevre nasjonale må l. Vi ser på borger- vi må avvise PALKOM . som ubrukelig
krigen i Li banon som en klassekamp og i støttearbeid , vil vi oppfordre progikke som en na sjonal kamp for å redde
ressive i Palestinafronten til å føre
Libanon(fra arbeiderk lassen ?) .
fram en riktig politisk linje i organiPå dette grunnl aget tar J--'UL stilling for, sasjonen. Fronten må kvitte seg med
og støtter opp om , de proletariske kreft- i.llusjoner om PLO-ledelsen og i samene i PLO . Vi støtter ikke PLO-ledels- band med et oppgjør med opportunismen
en fordi den vak ler overfor imperialis- må det også tas et oppgjør med Sovjets
mens framstøt i området. Det e r komrolle i området . Sovjet er ingen uskylmunistenes plikt å ta stilling for de pal- dig tilskuer til konflikten , men en super estinske r evolusjonære og avslø re den
makt som gjør hva den kan for å vin11e
småborge rlige PLO-ledelsens kapitulhegemoni i området, bl.& . via PLO-asjonspolitikk. For småborgerskapets
ledelsen.
representante r i AKP og Palkom er
Vi vil oppfordre alle Palfrontere og
det like naturlig å støtte PLO - ledelsen , Palkomere til å ta kontakt med J--'UL
da det er her de finner si.ne klassemes- og delta i det arbeid vi driver for den
sige allierte .
palestinske revolusjonen og dens forVide r e kriti s eres KUL for å kalle retropp, PLFP . Vi kan nevne at PFLPgimer som Saudi-Arabia, Syria. og Jor- plakater kan bestilles gjennom KUL .
dan for reaksjonære . For AKP er disse Til slutt vil vi gjøre folk oppmerksom
regimene progressive (9rdi de angi vepå at i neste nr . av Røde Fane vil PAL
li g er mot supermaktene . Nok en gang
koms hefte " Hva skjer i Libanon "bli
svikter det i Palkoms "analyse" . Det
tatt opp til en grundigere kritikk enn
er et faktum at Jordan i le ngere tid har det er plass til her .
vært USA s medspill er i området og bl.
a . har Hussein i lengere tid stått på
CIA's lønningsliste.
Saudi-Arabia og Egypt na•rmer seg
stadig USA både politisk og økonomisk,
og er og blir USA's støttespillere i
om rådet . Nettopp i disse dager forsøker Egypt å presse PLO-ledelsen til å
godta USA' s "fredsplan" for om rådet.
Ved siden av dette er det et faktum at
hundrevi.s av revolusjonære, palestinere som andre , sitter fen gslet og blir
l' l l f.dlh.d lS( •
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