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Veien fram går utelukkende tilbake
Sv-studenter ved Landbrukshøyskolen og Vete rinærhøysko len har laget
et kompendie på 107 sider som bærer tittelen "Studiesirkel i land brukspolitikk". Her tar en mål av seg til å fo rklare hvorfor små borgerskapets klassekamp for å bevare den lille eiendom, hemme utviklingen av produktivkreftene og få "auka overføringar frå andre
næringar"(s.100) må støttes, ja fakti sk er identisk med en sosial istisk landbrukspolitikk.

Sjølberging
er et gjennomgangstema i denne sammenheng,og defineres som nasjonal
produksjon av eksistensnødvendige
varer som mat,energi og maskiner.
Hoverdargumentet for sjølberging e
er henvisning til "den globale matvarekrisa"(s.4), som to sider lenger bak inrømmes å være forårsaket
av at metvareproduksjonen stort
sett tilpasses prisene på verdensmarkedet og ikke de sultne millioners behov. Og en forsøker seg heller ikke på å påvise at krisa i dag
er absolutt, altså skyldes "ressursmangel".Vi har en fordelingskrise
en krise som skyldes en bestemt for
fordeling av produksjonsmidlene.Og
til tross for at en understreker
at denne blir totalt upåvirket av
en stopp i norsk kornimport,identifiserer en seg fullt og heltmed
den norske iperialismen og hevder
at "vi(!) baserer vår matforsyning
på at skjevhetene opprettholdes"
(s.7).Det skal etter sigende være
umulig å arbeide for revolusjon og
rettferdig ressursfordeling så
lenge en ikke først tvinger den
norske imperialismen til å kjøpe
mindre og/eller betale skikkelig
for seg.Fram for en a11stendig norsk imperialisme!

Om en sA a1~tar at be"o lkningsveksten skulle bl i større enn økningen
i produ xsjonskapasiteten, at matprodu ksjo nen som i dag begrenses
av et bes temt økonomisk system i
fra mt i da også skulle støte på tekniske begrensninger, er det et argument for å stenge produktivkreft ene inne bak nasjonale skranker ,
bekjempe utvikling og innføring av
produ ktivitetsøkende teknologi ,og
konservere eiendomsforhold som effe~tivt her,1mer utviklingen av produktivkreftene?? Naturligvis ikke.
Men småborgeren ser nasjonal sjølberging som eneste alternativ tiJ
en evigvarende imperialisme, og
kan dermed ikke oppfatte dette
dlTemma. Når problemet er imperialismer., som nødvendigvis må
produsere en stadig større relativ
ov€rbefolkning og bare utvikler
produktivkreftene i den grad dette
øker profitten,så blir perspektivet en nasjonal og internasjonal
sosialistisk revolusjon.På den proletariske internasjonalismens grunn
må en så forvandle den imperialistiske arbeidsdelingen til en sosialistisk arbeidsdeling og utvikle
produktivkreftene med tanke på en
"sjølberging" av hele verden. Men

sosialismen har alltid vært et
skremmende perspektiv for småborgeren, som i stedet vil si<.ape sin
se 1vrettferdi ge i dyl 1 bak stengte
grenser. De skjønner ikke at hemming av produktivkr~ftene blir
nøyaktig like reaksJonært med tanke på en sultende verden, om en
1ikevel skulle klare å fø den delen av verdens befolkning som tilfeldigvis befinner seg innenfor de
norske grensene.

Politisk vil dette innebære at arbeiderklassen må mobiliseres bak småborgerskapet og den del av borgerskapet som
produserer for det nasjonale marked,
i deres kamp for omfattende statliJe
overføringer og beskytHse bak stengte
grenser. Da kapitalen, foråforøkeseg
.
t d. "'ker vekk fra en rekke
hurtigere, sa ig s,,
,,
_
sektore~som pro,~use~e~eksi_stensnødvendige varer , bhr tnngripen
i kapitalens bevegelseslover pakrevet
for å øke produksjonen i ulike sektD~t andre ~ rgumentet,, for s ~ørre
orer. En omfattende statlig styring
s~ølforsyning _er at det QJør.oss
av kapital tilønskedesel< w rerblir
mindre avheng ig av andre land (s.5) altså nødvendig, og like .nødvendig
noe ~om må vær~ ~n ~el av en langblir en statlig regulering av tønningene. En arbeiderklasse i "ansvars1kt1g strateg,_ sl1k_at_en fredel1g overga~g til sos1al1smen 1kk~
lig" samarbeid med'sin egen" kapfår de tragiske ~on~ekvenser. so~ 1
ital for å nå felles mål (sjølberging)
eksemplet med Ch1le_(s:6). V, ~,togenutvikletkorporativstatblir
erer fra det Kommun1st1ske Ma~, dermed en nødvendig forutsetning for
fest: "Borgerskapet nar ved s'.n ut- en sjølberging som er verd navnet.
nyttels~ av verdensmarkede~ gJort
At en slik utvikling er borgerskapproduksJonen ?~. fo~ bruket 1 _alle
ets beste garanti mot en sosialis;isk
land kosmopol1c1sk, Det har til stor
revolusjon,er SV forhindret fra a
sorg for de reaksjonære revet bort
oppfatte. For som alle sosial demden nasjonale grunnen under industokrater hevder de at sosialisme er
len." Og SV sørger fortsatt. De har
"styring med kapital" som skal "oppimidlertid ikke latt seg lamme av
nås fullt ut"(se s. 105'.). Sosialisme
sorgen, men som gode reaksjonære
er ikke styring av kapital, men tvert
setter en seg som mål å bygge opp
om avskaffelse av kapitalforholdet,
igjen den nasjonale gr:,11111 under indnoe som bare er mulig etter arbustrien. Og selv om kapitalens uteiderklassens revolusjonære overvikling gjør paroler om "økonomisk
takelse av produksjonsmidlene, nødvsjølråderett" for utviklede imperialis- endigvis også av de som fra før er
tiske land som Norge stadig mer illuunderlagt styring fra den borgerlige
soriske, er det selvsagt mulig å presse stat. Når en ikke oppfatter et kvalfram større nasjonal produksjon innen
itativt brudd mellom statskapitalienkelte sektorer. Utgangspunktet for
sme og sosialisme, finner vi det
kommunistenes syn på om dette er
helt konsekvent at en har tro på fredl?ns:.elig, er en vurdering av de politiske elig/ ubevæpnet overgang til SVs
og økonomiske konsekvenser krav om
"sosialisme", statskapitalisme.
nasjonal ~jølberging _under kapitalisDe økonomiske ~onsekvenser en namen vil fa for arbeiderklassen.
'Forts. s. 2

I

Noen SVere og Lenin
Sist høst kom det ut et hefte med tittelen " Introduksjon til Lenin ", utgitt av Universitetet SV. Utgivelsen av hefte er et forsøk fra ei såkalt
"venstregruppe" i SV på å framstille seg som leninister og samtidig
være medlem i det anti-leninistiske SV. "Gruppa" klarer å begrunne
sitt medlemskap i SV, ikke ut fra sine egne pretensjoner, men derimot
som klare anti-leninister. I en rekke av kjernespqirsmålene markerer
" venstre- SVerene " en klar avstandtaken til Lenin som f.eks.
spørsmålet nm det kommunistiske partiets rolle.
I den første artikkelen kalt
"Leninismen og SV", peker Sørensen på de småborgerlige og bor~erlige strømninger i SV. Han
finner det samme i AKP og NKP.
Arsaken er at ingen av partiene
har en marxistisk klasseanalyse
hvor hovedmotsigelsen går mellom
arbeiderklassen pg borgerskapet,
og at småborgerskapet er den mest
konsekvente reaksjonære klassen.
Motsigelsen mellom arbeiderklassen og borgerskapet er uforsonli g

i et utviklet kapitalistisk
samfunn. Denne uforsonligheten
gjenspeiler seg i hvilket forhold
arbeiderklassen skal ha til det
borgerlig e statsapparat. SVs
statsforståelse er reformistisk
sier Sørensen. "Sentralt i denne
forbindelse står partiets krav
om å overta diverse krisetruede
industrigrener, noe som fram st illes som "samfunnsmessig styring".
"Det prinsipi elt feilaktige her,
fortsetter han, er at man over

later til den borgerlige staten
å løse kapitalismens problemer,
samtidig som man for det første
sprer illusjoner om at kapitalismen virkelig kan løse sine kriser
og at staten er klassenøytral, for
det andre at man ikke oppfordrer
til selvstendig arbeiderkamp, men
binder arbeiderklassen til det
borgerlige samfunn ".
SVs anti-imperialistiske arbeid
er også i strid med marxismenleninismen. Partiet setter den
no r ske nasjonen og ikke den
internasjonale arbeiderklassen
opp mot imperialismen. For SV
har hele folket felles interesser,
småborgerskapet blir konsekvent
støttet på sine e9.rc premisser.
Den analyse og de konklusjoner
Sørensen her trekker, er langt
fra nye. KUL/KA har vært de mest
konsekvente motstandere av SVs
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reformisme og småborgerlige
politikk.
Men KULJKA stopper ikke opp her,
slik Sørensen gjør, men anviser
det instrument arbeiderklassen
nødvendigvis må ha for å gjennomføre sin historiske oppgave.
Dette instrument er det kommunistiske parti bestående bl.a. av de mest
framskredne arbeiderklasseelementer. En fornektelse av det
kommunistiske partis rolle er
samtidig en fornektelse av en
leninistisk strategi for det
kommunistiske samfunn. 11.lt annet
enn annerkjennelse av det kommunistiske partis- ledende ro-l le såvel
under kapitalismen som under
proletariatets diktatur, vil utvilsomt måtte føre til spontanisme
og reformisme. Derfor rammes Sørensen & Co av den samme kritikken han
selv anfører overfor SV .
forts. s. 4

Iveien fram går....

Forts. fr~ s._

J

sjonal sjølberging få r for arbeiderklassen framtrer med all tydelighet
i kravet om økte overføringer til
bøndene fra andre næringer. Hvem
står på fabrikkgulvet og skaper de
verdiene som skal overføres? og
hva får en eventuelt til å tro at kapitalistklassens stat skulle ta fra profitten? At det er mer å ta forutsetter jo nettopp at arbeiderklassen
lar være å ta det den kan. En overgang til norsk produksjon av en rekke produkter som tidligere ble importert vil naturligvis også forverre arbeiderklassens situasjon. F.eks.
vil tilstrekkelig norsk produsjon av
råfosfat(til kunstgødsel) medføre at
svært fattige forekomster måtte utnyttes, med tilsvarende gigantisk
forbruk av arbeidskraft og energi.
Hvilke følger dette får for arbeiderklassens levestandard burde være'.
innlysende.
At en økt nasjonal produksjon på
ingen måte sikrer arbeiderklassen
forsyninger rna videre understrekes.
Arbeiderklassen disponerer pr. def.
ikke over produksjonsmidler(og derproduktene som skapes ved hjelp av
disse), og dette gjelder selvsagt i
like stor grad eierne er norske kapitaliste r/små borgere eller utenlandske.
Tror en for ramme alver at nasjonale produksjonsmiddeleiere er mer
moralske/ lettere å presse enn utenlandske, og at de ikke benytter seg
maksimalt av en vanskelig forsyningssituasjon? En studie av norske
bønders framferd under siste krig
bø r være lærerikt i så måte.
TEKNOLOGI.
Alle teoretiske anfektelser en gjør
seg ove r dette emnet gjennomsyres
av at en småborger er ute av stand
til å se forsk jall på kapitalisme og
industri. "Industrilandbruket bygger
sin eksistens på en kapitalistisk
produksjonsmåte"heter det faktisk
· (side 8). Underforstått:Sosialisme
og industriell landbruksproduksjon
er uforenelig! (At en ikke tror kapitalisme kjennetegnes ved "stø rst
mulig grad av fri konkurranse" og
•1.J.innskrenket privat eiendomsrett''
viser bare at en mentalt befinner
seg i det forrige århundre og aldri
har hørt om monopol enn si stats•intervensjonisme). Vi får høre at
det verste ved utviklingen av kapitalisme/industri er både at produktiviteten og bruksstørrelsen går
: opp, og at ønsket om senka produksjonskostnader "favoriserer maskinell arbeidskraft(?) foran manuell"
(samme side). Det som gjør at
marxismen kanbetegne kapitalismm
som progressiv sammenliknet med
tidligere produksjonsmåter , nemlig
at den utvikler produktivkreftene,
reduserer den nødvendige arbeidstid og de rmed legger grunnlaget for
sosialismen, det blir av SV definert
s om et problem , jl selve hovedproblemet!
Nå er det imidlertid ikke slik at SV
her er helt på jordet. Snarere dreier
det seg om en slags forståelse av
at ens egen · klasse , småborgerskapet , nettopp traes av denne utviklingen ;, og at en bevaring av flest mulige små borgere ("flest mulig bruksenheter" , s . 99) krever en
aktiv kamp mot innføring av ny teknologi og industralisering av jordbruket. For at denne kamp ikke skal framtre i all sir. · reaksjonære
prakt blir det nødvendig for SV -studentene å lage en ideologisk overbygning som t ilslører sammenhengen, (irf. def. av ideologi som nødv endig, falsk bevissthet). De viktigs te
bestanddeler i byggverket er "mer
sjølberging" , mye økologi, noe eierlykke samt trivsel på landsbygda.

Forestillingen om at industriell landbruksproduksjon nødvendigvis er
fundamentalt utilpasset naturen og
samspillet der, bygger på nevnte
forveksling. En osserverer at kapitalistisk produksjon ofte medfører rovdrift som på lengre sikt kan
ødelegge produksjonsgrunnlaget , og
trekker ut fra sine klasseinteresse r
den konklusjon at industriell produksjon alltid må funE;ere slik.
At industrielt landbruk utvikletunder en sos~alistisk planøkonomi må
fungere ressurs-ogmiljøødeleggende,
savner en naturligvis ethvert grunnlag
for å kunne påstå . All utvikling og
bruk av ny teknologi vil jo her nettopp må tte bygge på en langsiktig
ressursbetraktning sammen med
ønsket om å øke produktiviteten og
redusere den nødvendige arbeidstid.

For å belyse forholdet teknologi bruksstørrelse-ressurser kan vi se
på utnyttelsen av maskinpa rken i
landbruket. Her inns e r SV-skribenten at det står då rlig til og skynder
seg å hevde at et "uttrykk for utnyttelsesgraden ville være verdiløst" for
vi har "flere små bruk " (s. 17 ) .
Nett opp dette gjø r jo en unders økelse
ineressant! Resultatet av unders økelsen viser det seg likevel a t en
kjenner til , og det oppsummeres
(s . 101- 2) helt kouekt med at landbruket er overmekanisertog samtidig svært ineffektivt . Og her fram trer små borgerens evige dilemma.
Gitt små bruksstrukturen fører mekanisering for å løse ineffektivitets problemet til en overmnkanisering
med urasjonell utnyttelse av maskinene og dermed ineffektivitet! Vi ser
at små bru ksenheter er fundamentalt
utilpasset maskinell produksjon
og at problemet dermed er uløse!.ig
innen rammen av den lille eiendom. I fortvilelse over disse livetsharde realiteter innrømmes at en
rasjonell maskindrift krever at "en
må bryte inn i små eiendomsstrukturen s om ennå fins i gode jordbruksdistrikt", og i et forsøk på å
redde ressursvern-maska påstå r
en den også krever at en må "kutte
ut de då rlige områdene " . For å ta
det siste først, dreier det seg om
å medvirke til fornuftige enheter
der dette er mulig, og dessuten ' er
det naturligvis , ved i første omgang fornuftige samarbeidstiltak ,
mulig å forbedre strukturen også i
slike strøk . Det er tvert imot ved
å tviholde 13å de sm å , selvstendige
enhetene at en er sikret at kapitalis1mens jernlov vil'kutte ut de sm å ".
Og til det første: Til tross for at
SV vil ha en viss maskinell drift
(traktor og enskjørsplog) , forstå r
at rasjonell m as kinutnyttelse krever
større enheter og burde forstå at
fornuftig maskinbruk er fornuftig
ressursstruktw.r , s å gå r en likevel
inn for å bevare, ja endog øke , tallet
på små bruk!
På samme må te kan vi nevne det
forhold at vekslende dyrking av uli ke
kulturer er nødvendig for å unngå
utpining av jorda. Vil en ha maskinell
drift og fornuftig maskinutnyttelse ,
krever dette enheter som er store
nok til å ha utstyr til dyrking av de
ulike vekster og samtidig kunne utnytte dette effektivt. Små bruk må
enten være overmekanisert og inneffektivt som innebærer rovdrift på
arbeidskrafta for å overleve , eller
d rive ensidig å pine ut jorda. Elle r
vanligst i en kombinasjon.
Nå r må let erfor SV flest mulig små bruk og midlet er en irrasjonell og
ressurs ødende tilpassning,flv tekn ologi til disse , ser vi at ressurs beva rende trer fram som det diam entralt motsatte, nemlig småbrukerbevarere . Og det froundre r vel
ingen.
P å sidene 10 2-3 filos ofe res det over
teknikkens na tur, og en sveve r øye nsynlig i den misfors tåelse at
kommunistene applauderer enhver

ny teknologi. Kapitalismen utvikler
teknologi som er totalt ubruk ,elig
sett fra arbeiderklassenes synspunkt som innelzygd slitasje ( og
også f. eks . eri del landbruksteknologi). Og samtidig lar den væ re
å ta i bruk fornuftig teknologi nå r
dette ikke øker profitten , noe som
naturligvis er like ille. I ett ord:
Kapitalismen hemmer utviklingen
av produktivkreftene og driver
rovdrift på mennesker og natur.
Blant annet derfor vil vi revolusjon.
Men denne forståelse forhindrer oss
ikke i å påpeke at små produksjon
med dens hemmin g av produktivkreftene og dens rovdrift, Sæ rlig
på arbeid skrafta,den viktigste
ressursen,er langt mer reaksjonær!
Og vi glemmer ikke at veien fram
mot arbeiderklassens frigj øring
alltid går gjennom en uforsonlig
kamp mot den småborgerlige sosialismen.
EIENDOMSRETTEN.
har i følge SV-sirkelen gode og
dårlige sider. Blant de gode er
"retten til å disponere over egen
livssituasjon "(s. 28), som en deretter ,
med henvisning til småbøndene i
etterkrigstida, på viser er en illus jon!
Eiendom gir "auka trivsel med
arbeidet", småborgerego ismen skal
altså ikke bekjempes, men oppmuntres.
Og eiendomsretten sikrer at " dess
meir en arbeider, dess meir få r en
att" Her lovpriser en alts å et forhold
som har fått små bonden til å forvandle seg til et arbeidsdyr , ogtror videre at denne automatikken
forutsetter sjøleie av produksjonsmidlene, har en aldri hørt om
akkord/ overtidsarbeid?
En tar avstand fra kapi~alistisk
utbytting som en ser bygger arbeiderklassens utelukkelse fra produksjonsmidlene(som juridisk uttrykker seg i en spesiell eiendomsrett. )og som setter som den gode
motpo l "Ein eigedomsrett som
sikrar et menneske fruktene av eige
arbeid, ogverner mot å bli utbytta
av andre"(s. 28). Aha , kjernen i den
småborgerlige sosialismen! Den
som eier og bruker egne produksjonsmidler skader ingen, men . ar
sin egen lykkes smed. Småproduksjonen er framtida , lykken er å
eie , staten og den gode vilje skal
sikre at vareproduksjon i liten
m ålestokk ikke utvikler kapitalisme!
I et samfunn som bygger på utstrakt
arbeidsdeling og varebytte er det
naturligvis absurd å snakke om
fruktene av eget arbeid". All produksjon og forbruk er her avhengig
av produksjons-og konsumpsjonsmidler produsert i andre sektorer.
Er produktivitet i en sektor unødvendig lav, blir produktene dyre ,
noe som få r innvirkning på "frukthøsten" i sektorer som er avhengig
av denne , og dermed i samfunnet
som helhet. Nå r f.eks. produktviteten i landbruket holdes kunstig
nede som følge av jordmonopolet
blir prisene tilsvarende høye, noe
som igjen innvirker på arbåiderklassens levestandard. All snakk
om"fruktene av eget arbeid' blir
desto mer latterlig når en samtidig åpnet snakker om overføringer til jordbruket fra andre næringer!
P å samme må te som f.eks. Unge Ve-,istre vil beholde kapitalismen og avskaffe dens då rlige sider , vil SV be holde eiendomsretten og "eliminere
de fleste mekanismer ved privat eiendomsrett som vi på marxistisk grunnlag er motstandere av " (s. 105) . Når
utgangspunktet er som ga lest, blir
resultatet titt orginalest. Og resultatet heter i SV-sirkelen "bruksrett"
og defineres som tradisjonell eiendomsrett med 3 begrensninger : ingen
skal eie s å mye at de m å ansette arbeidere (hva med avløsere f.eks .?),
det skal være forbud mot spekulasjon
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i jord (som må innebære forbud mot
kjøp og salg av jord), og alle skal
drive middels godt (kapitalakkumulasjon og på den andre siden konkurser
må naturligvis bekjempes av alle
"ekte sosialister"). Siste punkt skal
øyensynlig sikres ved produksjonskvoter og flerprissystem, så viselig
skal alt innrettes. Det nye systemet
med "bruksrett" skal en søke å innføre straks, men enkelte vil vel innse at forbud mot akkumulasjon rimer
dårlig med kapitalismens mål og mening. Uansett gjennomføringstidspunktet
gir reformkravene et godt bilde av hva
SV oppfatter som sosialisme: en mektig og rettferdig stat kontrollerer og
tar fra de store eierne og gir til de
små.
At en faktisk å pent og uten å rødme
vil oprettholde reaksjonære føydale
levninger som Odels- og Åsetelsesrett, viser bare at en ikke engang anstrenger stJ for å stå fram som et
parti _s,gså for arbeiderklassen.
Små borgerskapets tro tjenere.
Avslutningsvis skal det bare nevnes
at SV-sirkelen tror de kapitalistiske
krisene skyldes overproduksjon (og
ikke overakkumulasjon som marxismen på viser) , og at krisene dessuten
er bortmot avskaffet av Keynes !
-at en under drøfting av landbrukspolitikken etter krigen kommer i skade
for å tro at politikken bestemmer
over økonomien under kapitalismen
og at dermed en kvalitativt forskjellig politikk kunne vært ført,
-at en ikke har annet a utsette på bondelaget enn at det ikke er tilstrekkelig småbrukervennlig, .
-at bøndene først klassebestemmes
som "mellomlaga av folket"(?) (s. 22)
og siden som små borgerskap som bare
har "holdninger" og ikke objektive
interresser knyttet til eksisterende
eiendomsrett . (s. 105).
-og at en som de to eneste mulige
strategier for sosialisme setter krisemaksimering opp mot SV's reformkrav! Akkurat som om ikke det strategiske SpØrsmål i bondesammenheng,
som skiller kommunister fra småborgere , er hva slags reformer.
Som utgangspunkt for en konklusjon skal vi ta med et siste sitat (fra
s.10) :"Den småproduksjon som et
slikt (Framtidas) landbruk , har et
stort innslag av, er et tilbakelagt stadium i den kapitalistiske økonomien ( ..
•.. ) . Det er likevel viktig å ha klare
m å lsetninger". Vi har nevnt det tidligere, men her sies det klart og tydelig ifra om at en vil tilbake til små'J Ondejordbruket. Tidligere har vi sett
at en vil tilbake til privateiendommen
slik den var i sin rene og gode form,
før kapitalisme ,og akkumulasjon kom
og ødela det hele. Vi skal ikke gjøre
noe poeng av at dette er ren utopi,
men i stedet på peke at arbeiderklassens
veg går framover gjennom k~pitalismen til sosialismen. Og videre at det
naturligvis ikke fins noe grunnlag for
å forene to klasser som begge riktignok vil vekk fra kapitalismen, men i
diamentralt motsatt retning. Det blir
spØrsmål om valg av klasse. Og i den
grad SV's valg har vært uklart for
noen , bør en lese sirkelen for dermed
å fjerne enhver tvil. Dem birde go et
godt utgangspunkt for SVere og andre
til å innse nødvendigheten av å bryte
med den små borgelige sosialismen.
Dette må i så fall være sirkelens
gode side.
"Studiesirkel i landbrukspolitikk" kan
bestilles fra: NLH
-SV, 1432 Ås-NLH.
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Klassesamarbeid i verdensmålestokk
Den 19. nov.77 brakte Klassekampen en oversettelse av Kinas Kommunistiske i
Partis artikkel om "teorien om de tre verdener". Artikkelen er fra Kinas
side et direkte svar på Arbeidets Parti Albania's skrift:"Revolusjonens
Teori og Praksis".At Klassekampen i sin leder ikke nevner den sammenhengen kinesernes artikkel inngår i, er betegnende for den fordekthet og
opportunisme som nødvendigvis må prege en organisasjon med AKP's klassekarakter. Nå har(som alle vet) AKP tatt et standpunkt mot APA's kritikk. i
og vi kan bare gi AKP rett når de hevder at "teorien om de tre verdener"
på "alle grunnleggende punkter samsvarer med AKP(ml)s programmatiske linje".
At det for AKP også har dreid seg om et opportunistisk valg mellom Kina
eller Albania viser seg i at Klassekampens leder selv ikke er i stand til
å gjengi innholdet i treverdensteorien på en korrekt måte. Dette viser
seg i behandlingen av det avgjørende spørsmålet om strategi og taktikk,
hvor det heter:" I verdensmålestokk er det ( ... ) helt riktig av et sosialistisk land å utnytte maksima lt motsigelsene mellom den andre verden
og supermaktene og isolere hovedfienden mest mulig. Dette er helt riktig
revolusjonær taktikk (vår uth.} og har ingen ting med opportunisme å
gjøre." Selv betegner kineserne teorien som strategisk(i andre sammen henger gjør AKP det samme),- noe den også er! Teorien er en global stategi for verdensrevolusjonen:" ... denne teorien gjev det internasjonale
proletariatet og folket i dei sosialistiske landa umåteleg tillit og set
dei i stand til å sjå klart det vesentlige tilhøvet mellom dei tre kreftene - oss sjølve, venene våre og f1andene våre i verda i dag, og sjå for
seg at dei kjem til å sigra til sist i striden mot imperialismen og hegemonismen og sigeren til kommunismen"(vår uth. KK vedlegg s.16).
Hadde kineserne delt verden i tre(eller fem for den saks skyld} for å betegne styrkeforholdene mellom nasjonalstatene i verdensmålestokk, så hadde
dette vært i orden. Men den teori en ·som nå er servert etter Hua og Teng' s
kontrarevolusjonære maktovertagelse, hevder stikk i strid med både Mao og
all marxistisk logikk at:"Landa og folket i den tredje verda er hovud krafta i den verdsfemnande striden mot hegemonismen til dei to super maktene og mot imperialismen og kolonialismen"(vedlegg s.10,vår uth.}.
Med andre ord er en klasseløs "tredje verden" blitt verdensrevolusjonens
revolusjonære subjekt, og ikke proletariatet i de utviklede imperialistiske landene.Av dette følgeraa også at proletariatet i f.eks. Europa
ikke skal bekjempe sitt eget borgerskap i en kommende imperialistisk omforde lingskrig, men tvert om slutte opp om den nasjonale kapital gjennom
fedrelandsforsvaret .Som AKP selv sier det i den omtalte lederartikkel:
"AKP(ml )s program gjør det helt kl art"Om dei (de væpna styrkene) skulle
gjera motstand under leiinga av den borgerlige regjeringa mot eit imperialistisk åtak,vfl71"Kirfml) sJå det som ei rettvis krig som proletariatet
stør"." /vår uth.).
Et interessant fenomen er også hvordan både Hua og AKP blir nødt til å
radbrekke nettopp den personen de selv sier seg å forsvare, nemlig Mao
Tse-tung.I KKP's artikkelel trekker man fram følgende sitat fra Mao: "Sar.ie
kva klassar,parti eller einskildpersonar i ein underkua nasjon som sluttar
seg til revolusjonen, og same om dei sjølve er medvitne om spørsmålet
eller forstår det, så lenge dei går mot imperialismen vert revolusjonen
deira del av den proletarisk - sosia li stiske verdensrevolusjonen og dei
vert allierte for han"(vedlegg s.5).
Nå har AKP i "Raud Front i DNS" utdypet dette sitatet for oss, og det på
følgende vis:"Revisjonister av alle slag ( .. . ) benekter at det nasjonale
borgerskapet kan spi lle en objektiv progressiv rolle i kampen mot imper1

ialismen,slik Zaire, Somalia,og Egypt er klare eksempler på." Vi skal
ikke her plage-AKPere med å gjennomga den formen for anti-imperialisme
disse statene står for, men bare henvise til deres forhol til USA.
Vi vil hel ler vise hvordan AKP gkør vold på Mao Tse-tung ved å sitere de
det som går umiddelbart forut for hva AKP og Hua finner det opportunt å
bring videre:" ... den proletarisk sosialistiske verdensrevolusjonen-··
har proletariatet i de kapitalistiske landa som hovedstyrke, og de underkua folka i koloniene og halv-koloniene som forbundsfeller.Uansett hvilk~
klasser osv."(Om nydemokratiet s.12)
Som vi ser direkte motsatt av hva AKP,Hua og Teng-Hsiao-ping hevder !
St ikk i strid med marxismens mest elementære ABC hevder man i marxismens
navn at hovedkraften i den sosialistiske verdensrevolusjonen ikke lenger
er proletariatet i de utviklede kapitalistiske landene, men derimot landene og folkene i den tredje verden.
-Ogher er man ikke snauere enn at man visker ut de politiske forskjellene mellom landene i den tredje verden. Enten de er "sosialistiske" eller
reaksjonære utgjær den klasseløse "tredje verden" revolusjonens subjekt
og hovedkraft i kampen mot imperialismen .Artik kelen hevder:"Same kva
ski llnader som finst mellom dei politiske vilk åra i landa i den tredje
verda kan dei ikkje end~a den grunn leggjande motsejinga mellom imperialismen og hegemomsmen"pa deneine sida og landa og folket i den tredje
verda på den andre".(vår uth.s. 12)
Mao Tse-tung sa om Teng Hsiao - ping:"Dette mennesket har aldri fattet
klassekampen;han har aldri snakket om nøkkelleddet. Det er stadig hans
"hvite katt,svarte katt", han kan ikke skille mel lom imperialisme og
marxisme"(april 76). Det er ikke først og fremst av polemiske grunner
vi trekker fram dette sitatet, men heller fordi det viser til den
økonomismen som kjennetegner den nye ledelsen i KKP og som også er en
integrert del av teorien om de tre verdener. Det er nettopp den økonomiske tilbakeliggenheten som sk al rettferdiggjøre enheten i den tredje
verden.Begrepet utviklingsland skal 9jøre det mest reaksjonære regime
til hovedkraft i kampen mot det imperialistiske verdenssystemet.På
samme tid argumenterer KKP for nødvendigheten av fred for å bygge opp
Kinas økonomi så fort som mulig.
"Andsynes den kjempemessige oppgåva å setja opp farten i den sosialistiske oppbygginga vår og modernisere jordbruket,industrien,det nasjonale forsvaret og vitenskapen
og teknologien, har vi i Kina inderlig bruk for en l ang periode med fred
(vedlegg s. 14).
KKP's nye ledel se har på forhånd avskåret muligheten for at en sosialistisk verdensrevolusjon forhindrer utbruddet av en ny imperialistisk omfordelingskrig:" ... ein ny verdskrig er uunngåeleg"(s. 14).
For å nå dette målet:A utsette den imperialistiske krigen, oppfordrer
KKP landene i den andre verden til å styrke sitt forsvar.
Parolen lyder da også:"Bygg ein internasjonal einskapsfront så brei som
råd og knus supermaktshegemonismen og krigspolitikken". I praksis innebærer dette en allianse med USA-imperia lismen mot sosialimperialismen.Vi kan
bare henvise til KKP og AKP's jubel når forskjellige afrikanske stater
kaster ut Sovjet for deretter å innvitere USA-imperialismen til landet.
For AKP har "treverdensteorien" sin mest tilspissede formulering i
den sjåvinistiske parolen "Svalbard er norsk land". Lenin brukte i sin
tid mye arbeid på å bekjempe den samme politikken, den gang i den 2.
internasjonale. I dag er det alle progressives plikt åta avstand fra
AKP's nasjonalromantiske 09 reaksjonære politikk.

0 kto be rrevolus jonen
TIL RUSSLANDS BORGERE'.
DEN PROVISORISKE REGJERING ER STYRTET. STATSMAKTEN ER
GÅTT OVER I HENDENE PÅ ORGANET FOR PETROGRAD SOVJET AV
ARBEIDER- OG SOLDATDEPURTERTE, DEN REVOLUSJONÆRE MILITÆRKOMITEEN, SOM STÅR I SPISSEN FOR PETROGRAD-PROLETARIATET OG PETROGRAD-GARNISONEN .
DEN SAK SOM FOLKET HAR KJEMPET FOR: ØYEBLIKKELIG TILBUD
OM EN DEMOKRATISK FRED, OPPHEVELSE AV GODSEIERNES EIENDOMSRETT TIL GRUNN OG JORD, ARBEIDERKONTROLL OVER PRODUKSJONEN, DANNELSEN AV EN SOVJETREGJERING - DENNE SAKEN
ER SIKRET .
LEVE ARBEIDERNES, BØNDENES OG SOLDATENES REVOLUSJON'.
Den revolusjonæ re militærkomiteen i Petrograd sovjet av
arbeider- og soldatdeputerte.
25.0ktober 1917.

Slik ble Sovjetstaten proklamert i
1917. Det økonomisk politisk tilbakeliggende Russland ble den første
sosialistiske stat. Som oppropet vitner om, sto de russiske kommunister
ikke bare overfor en sosialistisk
revolusjon, men måtte også på de
russiske massenes vegne ta på seg
oppgaven å fullføre den borgerligdemokratiske revolusjon. De tilbake
liggende, næ rmest føydale forholdene
på landsbygda, muliggjorde-og nød-

vendiggjorde-en revolusjonær k lasseallianse mellom arbeiderklassen
og småborgerskapet på landsbygda.
Den russiske revolusjonens dobbeltkarakter av bo rgerlig og proletarisk revolusjon,har KUL tidligere
påvist betydningen av, og ikke minst
viktig blir den for å forstå hvordan
Sovjet fra å være i 1917 en internasjonal bastion for verdensproletariatet, i dag, 60 år etter, er forvandlet ti.I et kapitalistisk utbyttersam funn.

OKTOBERREVOLUSJONENS HISTORISKE BETYDNING.
Oktoberrevolusjonen i 1917 var av
verdenshistorisk betydning. 70 år
etter at Marx og Engels utga det
kommunistiske manifest, nedkjempet
den russiske ardeiderklasse borgerskapets politiske makt og konstituerte seg som den herskende klasse.
"Borgerskapets undergang og proletariatets seier er like uunngåelige" ,
heter det i manifestet. Men kapitalisme.i vokser ikke over i sosialisme
som følge av produktivkreftenes utvikling. Kapitalismens utvikling
fører med nødvendighet til krise,
men sosialismen oppstår heller ikke
som en Fugl Føniks av kapitalismens
sammenbrudd. Tvert om, selv i sin
imperialistiske fase vil kapitalismen
kunne eksistere til 'evig tid', -om
tlen i kke nettopp nedkjempes av arbeiderklassens bevisste kamp. Arbeidernes klasseinteresser er objektivt tilstede, men bevisstheten
om klassens revolusjonære interes ser og oppgaver er ujevnt utviklet
· innen proletariatet. Det er derfor
nødvendig at de mest bevisste arbeiderne er utskilt som en samordnet
fraksjon, som målretb::et kjemper for
å utvikle arbeiderklassens eget standpunkt i arbeiderklassen. Å kjempe
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den enhet som objektivt er tistede
fram til en subjektiv erkjennelse
danner selve kjernen i kommunistisk arbeid overhcrl·3t.
En nødvendig forutsetning for Oktoberrevolusjonens sier var at det
kommunistiske partiet under Lenins
ledelse hadde utviklet seg til og befestet sin stilling som arbeiderklassens bevisste fortropp, i kamp mot
opportunismen ianen partiet og arbeiderklassen. Under revolusjonen
var det kommunistiske partiet et
enhetlig og disiplinert parti, med

Forts . s.5

...... . ............~.

I

411l.~• '

GNIST.E N~
Organ for Kommunistisk
• Universitetslag
ANSVARLIG REDAKTØR:
KJELL BJØRGEENGEN
Utgitt med støtte fra Kulturstyret
i Studentersamskipnaden

*

3

f Noen SVere og Lenin

FORTS. FRA S. l

LENINS STATSTEORI
Både Sørensen og Tore Berg
behandler Lenins statsteori i sine
artikler. Sørensen er i den
forbindelse opptatt av KULs partifetissjisme som han kaller det.
Vi siterer: " Særlig KUL har også
forsøkt å utvikle en teoretisk
partifetissjisme for perioden
etter ·den sosialistiske revolusjon, partiet blir utnevnt til
den viktigste av grunnpillarene i
proletariatets diktatur, partiet
skal uten videre være "statsbærende", og ikke bare det: Det er
det statsbærende kommunistpartiets
linje som ifølge KUL er kriteriet
på om et samfunn er kapitalistisk
eller sosial istfsk!"
La det være klart at når Lenin
snakker om det kommunistiske
parti, så mener han ikke et parti
adskilt fra klassen hva angår
partiets medlemmer. Det kommunistiske parti vil bestå bl.a. av de
mest framskredne arbeiderklasse-elementene.
Dessuten skal partiet være ledende, ifølge den samme Lenin.
De to fundamentale kjensgjerninger holdt sammen må bety at partiets oppgave etter den sosialistiske revolusjon må være
statsbærende. Det at partiet
er statsbærende er ikke det
samme som at partiet er identisk
med staten. Proletariatets diktatur er em statsform hvor proletariatet gjennom rådene utøver
sitt diktatur, og hvor det
kommunistiske parti fører ut en
politikk som kan sikre arbeiderrådene som reelle statsorganer.
Det er først med et slikt
utgangspunkt at muligheten for
at staten skal dø bort foreligger.
Og hvis en først ha~ brakt
klarhet i hva som menes med
statsbærende parti bør det ikke
være for vanskelig å slutte
at det er det statsbærende partis
linje som er avgjørende for
samfunnsbestemmelsen. Vi kan
ikke tenke oss et samfunn over
tid hvor det statsbærende
parti fører en borgerlig politikk
og hvor samfunnet forøvrig er
sosialistisk.
ARBEIDERRAD HVA SA?
På samme måte som Sørensen
tar avstand fra det kommunistiske
partis ledende rolle gjør også
Tore Berg det. Berg stiller i
sin artikkel et implisitt
spørsmål som han ikke gir svar.
Vi siterer: "For å virkeliggjøre arbeiderklassens frigjøring
gjennom skapelsen av det kommunistiske samfunn - som bare kan
være av verdensomspennende karakter - er det da nødvendig for
arbeiderk>lassen å ikke stanse ved
dannelsen av arbeiderrådene som
selvstendige klassemaktorganer,
men å starte opp med å praktisere
dem som revolusjonære statsorganer - organer for gjennomføring
med makt og eventuelt tvang av
proletariatets omforming av samfunnet for sin klassemessige
frigjøring, og dermed opphevelsen
av enhver klassedannelse". Her
slås det tydelig fast at dannelsen
av arbeiderråd i seg sjøl ikke
trenger være noe progressivt,
men at det progressive inntreffer
i det øyeblikk disse begynner
å praktisere som revolusjonære
organer og at det kommunistiske
pers~ektivet danner grunnlaget
for denne praksisen. Hvem andre

enn det kommunistiske parti er
i stand til å trekke opp det
nødvendige perspektiv? Hvem
andre enn det kommunistiske parti
med sin erfaring og sine bevisste
medlemmer er i stand til å handle
i overensstemmelse med arbeiderklassens interesser i en
revolusjonær situasjon? Ingen.
Tore Berg og resten av SVerene
må ta et klart standpunkt til
disse to vesentlige spørsmål:
Det vil si det gjør de forsåvidt
likevel ved at det ikke foreligger noe standpunkt. For det
innebærer at den eventuelle
situasjonen som oppstår i
klassekampen må finne sin
løsning i øyeblikket. Det er
ikke annet enn en vent og se
holdning som er det beste
kjennetegn på spontanisme, som
disse SVerene representerer.
· HVORFOR ET KOMMUNI STISK PARTI ?
Det kommunistiske partis
avgjørende nødvendighet har
ingen forståelse i noen av USV
heftets artikler.
Enkelte av artiklene har formuleringer som omtaler partiet, men
innholdsmes s ig er det lite som
er i overensstemmelse med Lenins
partiteori. En av artikkelforfatterene, Mohn Jensen, hevder
bl.a. at bygging av det kommun istiske parti i dagens Norge
ikke er aktuell politikk.
Og begrunnelsen han ~irer at
klassekampen i Norge ~ortsatt
befinner seg på et lavt nivå,
og av den grunn er det ikke noe
behov for et kommunistisk parti.
Et slikt standpunkt står klart
i strid med Lenin. Lenin
poengterer gang på gang det kommunistiske partis allmenne nødvendighet, og spesielt i ticer når
klassekampen ligger langt nede.
( Fra L.s artikkel "Hva skal vi
begynne med ).
En annen av artikkelforfatterene er Dag Clberg. Han
konstruerer et sammensurium av
en avstandtaken til Lenin, samtidig som han eksplisitt vil gi
inntrykk av å stå helt og fullt
på Lenins partiteori. Enhver som
har litt kjennskap til Lenin vil
lett oppdage den forvrengning som
forsøkes gjort. 01 berg skriver:
"Politisk klassebevissthet kan
bare tilføres arbeiderene utenfra,
dvs. utenfor den sfære som består
av relasjonene mellom arbeider og
arbeidsgiver". Senere sier han:
" Det betyr, slik det står,
simpelthen at den politiske
klassebevisstheten, slik Lenin
definerer den, må tilføres arbeiderklassens kamp fra et sted
( vår anm.) utenfor - men dermed
ikke adskilt fra de umiddelbare
relasjonenene mellom arbeider og
kapitalist, al t så den rent økonomiske kampen med hensyn til
salg og kjøp av arbeidskraft.
Partiet blir viktig for Lenin
i denne sammenhengen, men det er
viktig i utgangspunktet å unngå
den misforståelse det er å tro
at det dreier seg om et"utenfr/1"
i forhold til arbeiderklassens
organisasjoner . Og Lenin mente
ikke slik mange ynder å hevd e ,
at arbeiderklassen ikke kunne
utvikle en sos iali s ti s k
bevissthet". Så langt Olberg.
Lenin derimot sier noe hel t
annet. Vi siterer: "Vi er et
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klasseparti, og derfor må nesten
hele klassen handle under vår~
partis ledelse, slutte seg så
nært som mulig til vårt parti,
men det ville være verdensfremmed
sentimentalitet og "chovitisme"
å tro at nesten hele klassen
eller hele klassen overhode
noensinne ville være istand til
under kapitalismen å heve seg
til sin fortropps, sitt sosialdemokratiske partis bevissthet
og aktivitet'.'
Den nå avdøde kommunisten Arvid
Hansen har utdypet dette Lenin
sitatet, og vi finner denne
utdypningen så klar og riktig
at det ville være galt åla det
stå ubrukt. Vi siterer: " Begrunnelsen for partiets
nødvendighet ligger således,
ifølge Lenin, i klassens,
arbeiderklassens uensartethet.
I kraft av at proletariatet ikke
er enhetlig verken i sin materielle stilling i produksjonsprossessen eller i sin klasse bevissthet, i sin bevissthet om
hele klassens interesser, i kraft
av at arbeiderklassens kamp er
uunngåelig og i kraft av det
historiske mål for denne kaffip
trenger arbeiderklassen en
ledelse, så meget mer som den
står overfor en mektig motstander
med sterke sentralistiske maktmidler til sin rådighet.
Hvem skal lede hele klassen?
Naturligvis den mest fremskredne,
best skolerte, mest sammensveisede del. Denne del er partiet".
Ut fra de to sitatene vi
nettopp har gjengitt er det to
vesentlige forhold som skiller
kommunister fra Olberg
og hans likesinnede i SV. For
det første at eksistensen av et
kommunistisk parti har allmenn
gyldighet. Partiets eksistens
er ikke konjunktur bestemt.
For det andre at partiet ikke
må ta form som et opportunistisk
masseparti. Disse to fundamentale
trekk fornektes i såvel Olberas
som i de andre artiklene .
SOSIOLOGISKE VARIABLE OG ANNEN
VRA~GLÆRE I REVOLUSJONÆR HISTORIE
Noen aspekter ved Lenins
revolusjonsteori har Øy stein
Sørensen kalt sin andre og
heftets avsluttende artikkel.
Han gjør bruk av en histori s k
tilnærmingsmåte etter ganske
kort å ha definert begrepet
revolusjon. Definisjonen er mer
operasjonell enn analyserende.
I denne sammenhengen faller det
uheld i g ut, ferd.i Sørensen
biter seg fast i formelle
variable av sosiologisk karakter.
Politisk makt og innflytelse
i forhold til og mellom de
ulike klassene er ikke avgjørende
i hans revolusjonsbestemmelse .
Av den grunn er ikke Sørensen
istand til å betegne oktoberrevolusjonen i Russland i 1917
som en sosialistisk revolusjon.
I stedet sier han: " Vi kan ikke
snakke om noen"ren" sosialistisk
revolusjon. Som en første tilnærming kan vi kalle oktob~
revolusjonen en "bland1ngsrevo1usJ on"." ( vår uth.) -Argumentet for
dette , mener Sørensen, er at
Russlands befolkning i 1917
i alt vesentlig grad bestod av
ulike bondekategorier, mens
arbeiderklassen utgjorde en
liten del av den totale yrkFsbefolkning .. Og siden det
proletære innslaget er så lite,
ja, da kan heller ikke revolu sjonen få betegnelsen sosialistisk.
At oktoberrevolusjonen ikke var
en "ren" sosialistisk revolusjon,
men at arbeiderklassen måtte gå
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sp i ssen for en rekke borgerlige
reformer, er en kjent sak. Men ut
fra dette å slutte at oktober revolusjonen skulle være en "
"blandingsrevolusjon" , og ikke
en sosialistisk revolusjon,aef
gjør bare en som tror han kan
klassebestemme en revolusjon ved
å veie hvor mange borgerlig demokratiske krav som stilles.
Det Sørensen faktisk gjør
ved et slikt resonnement er det
samme som alle reformister,
nemlig å tenke i antall istedet
for å tenke i innhold og kvalitet.
En slik tilnærming er klart
umarxistisk. Sørensen distanserer seg fra det faktum
at ~ vel hadde Russland
et- 1i te ,industri pro l eta ri at
toalt sett, men at dette
proletariat hadde sitt utganqspunkt i store konsentrerte industribyer og at den sosialistiske
bevissthet var fremskreden, og
at det var nettopp denne bevisstheten som gjorde arbeiderklassen
kapabel til å stå i ledelsen
for O!~~berrevolusjonen.
Den ytterste konsekvens av
Sørensens resonnement er at et
sosialistisk samfunn aldri vil
ha muligheten til å realiseres
før arbeiderklassen utgjør flertallet i det kapitalistiske
samfunnet og at dette flertallet
vil en sosialistisk revolusjon.
Parlamentariske illusjoner og
antileni nismen står sterkt i SV.
Sørensen forsøker å videreføre sin argumentasjon og trekker
inn empirisk materiale fra
utviklinga i 1917. På en
snedig måte blander han i hop
Lenin sitater og partierklæringer som dokumentasjon for sitt
syn. Men han lykkes ikke, fordi
han selv er nødt til å innrømme
at "den forholdsvise svake arbeiderklassen i Russland kunne lede
revolusjonen og påbegynne
transformasjonen til sosialisme,
fordi hele Europa var modent for
sosialismen". Her fastslår
Sørensen at revolusjonen var
under ledelse av arbeiderklassen .
Og hvorfor kan ikke da Sørensen
karakterisere revolusjonen som
sosialistisk, når vi vet at han
med proletariatets diktatur i al l
enkelthet mener at det er arbeiderrådene som har ledelsen og dermed
virker som statsorqaner.
,
Det at arbeiderklassen
leder revolusjonen
kan vel ikke bety annet enn at
den har makt og kontroll på
det gitte nivå. Og hvorfor
da ikke kalle det en sosialistisk
revolusjon.
'
Sørensen konkluderer sitt
forhold til den ·russiske
revolusjon ved å skrive følgende:
Forts. 5
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Noen SVere og Lenin

" Det å bestemme oktoberrevolusjonens karakter er ikke bare
et historisk interessant problem.
Hvis man tror at oktoberrevolusjonen var en "ren" sosialistisk revolusjon, så må man
samtidig tro at bøndene som
jordeiere eller småborgerskapet
som klasse har interesse av
sosialismen, at kravet om utdeling av jord er et sosialistisk
krav. Dermed vil også
klasseallianseproblemet også
få aktualitet i Norge".
Her presterer Sørensen ren
historieforfalskning hvis han
med våren I9I7 har i tankene
aprilkonferansen samme år.
Det er positivt galt å hevde
at Kommunistpartiet våren I9I7
gikk inn for privat eiendomsrett
til jorda og dermed støtte opp
om bøndene som klasse. For å
vise at Sørensen tar feil vil
vi sitere fra aprilkonferansens
resolusjon om landbruksspørsmålet. Resolusjonen har ni
punkter. Vi siterer fra punkt 3:
"Proletariatets parti krever
nasjonalisering av all jord i
staten, ved nasjonaliseringen,
som betyr at eiendomsretten til
all jord overdras staten,

•

Sosialismens seier i Russland var
en seie ,· for hele verdensproletariatet:"Det proletariske diktatur i
Sovjetunionen har styrtet den russiske imperialisme, har befridd hele
det gamle tsardømmes tidligere
kolonier og undertrykte nasjoner og
ved en omfattende industrialisering
av disse områdene skapt et fast og
sikkert grunnlag for deres kulturelle
og politiske utvikling" ...". Som det
proletariske diktaturs og det sosialistiske oppbygningsarbeids land ,
som det land hvor arbeiderklassen
tilkjempet seg de største erfaringer,
hvor proletariatet sluttet forbund med
b<pndene,som et land for en ny kultur
under marxismens fane blir Sovjetunionen nødvendigvis basis for alle
undertrykte klassers internasjonale
bevegelse, den internasjonale revolusjonens arnested , den betydeligste
faktor i verdenshistorien, I Sovjetunionen tilkjempet proletariatet seg
for første gang i historien sitt fedreland. I kolonienes frihetskamp blir
Sovjetunionen det betydeligste til-

]

legges rådighetsretten over
jorden i hendene på de lokale
demokratiske orqaner".
Dette punktet skulle ganske
klart avsanne at Lenin våren I9I7
gikk bort fra det gamle "klassiske"
kravet om nasjonalisering av jorda.
Derfor er det uriktig fra
Sørensen når han sier at det å
kalle oktoberrevolusjonen på
bakgrunn av vedtak på april
konferansen I9I7 for en sosiali stisk revolusjon er det samme
som å tro at bøndene, som
jordeiere, eller småborgerskapet
som klasse, har interesse av
sosialismen.
REFLEKSBEGREPET

Avslutningsvis behandler
Sørensen ganske kort muligheten
, for revolusjon i Norge. Han
anser revolusjon i Norge for
langt fram i tåkeheimen. Men
hvis det skulle komme noen
snarlig sosialistisk revolusjon
i Norge måtte det i så fall være
en ref l eks av eventue l le revo l u-

Oktoberrevolusjonen
en vilje og ett program, -bestående
av virkelige kommunister. Bolsjevikende kunne derfor vinne ledelsen
av proletariat:its klassekamp i en
revolusjonær situasjon og føre den
fram til seier.
"Leninismen er marxismen i impe rialismen og den proletariske revolusjonens epoke", skrev Stalin i
"Leninismens grunnlag". Lenin ana lyserte imperialismen og viste hvordan sosialismen "kommer til å seire
fø rst i ett eller flere land" fordi
økonomien og den proletariske klassebevissthet er ulikt utviklet,Lenins
revolusjonsstrategi tar sitt utgangspunkt i klassens subjektive (bevisste)
inngripen i historien, uavhengig av
hvor produktivkreftene er lengst utviklet, og slik kunne kommunistene
a ngripe den imperialistiske kjedens
' 'svake ledd" og opprette verdens
fø rste arbeiderstat i det tilbakeliggende Russland.

FORTS. FRA S.4
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knytningspunkt. "(Fra KOMINTERNs
program, vedtatt på den 6. verdens kongress i 1928.)
"Oktoberrevolusjonens salver brakte
oss marxismen-le ninismen", skrev
Mao, og pekte på at "det kinesiske
folk har alltid sett på den kinesiske
revolusjonen som en fortsettelse av
den sto!"e sosialistiske Oktoberrevolusjonen". Revolusjonens seine re
nederlag både i Sovjet og Kina hindrer
ikke at Oktoberrevolusjonen fortsatt
lever blant proletarer verden over.
"La de herskende klasser skjelve
for en kommunistisk revolusjon".

SOSIALISMEN : EN POLITISK
OVERGANGSPERIODE
Tross alle besvergelser fra sovjetologene i og utafor SV, utgjør sosialismen ingen særegen samfunnsformasjon, ettersom dro ikke er
bærer av noen s ærskilt produksjonsmåte. Sosialismen, eller proletariatets diktatur, er en politisk overgangsperiode der de sosialistiske
produksjonsforhold består i å ned.kjempe den kapitalistiske produksjonsmåte (privat-og kollektiveiendom)
og utvikle den kommunistiske produksjonsmåte (felleseiendom). Som
navnet tilsier, representerer proleariatets diktatur arbeiderklassens
diktatur over alle andre klasser og
lag.Det må forstås slik at denne
klasses særinteresser bestemmer
den politiske og økonomiske utvikling, og staten er det organ klassen,
gjennom det statsbærende kommunistiske partiet, bevisst bruker til
å undertrykke økonomiens spontane
restaurasjon av kapitalistiske produksjonsforhold. Den fysiske undertrykkelse
vil utover
eksistensen av en væpnet arbeiderhær , vanligvis bare være nødvendig
overfor et (lite) mindretall av befolkningen . Nødvendigheten av at
arbeiderklassen organiserer sitt
klasseherredømme diktatorisk,

sjoner i Sør-og Vest Europa .
Sammenholdt med det Sørensen
tidligere har uttalt kan dette
bety· en ting: Sørensen avslører
seg som en klar og entydig
spontan i st. Hvorfor vi kaller
han spontan i st ut fra dette
grunnlaget er at Sørensen tar
avstand fra "l:iygging av et
kommunist i sk parti i dagens Norge.
Og det innebærer at ved
"refleksrevolusjon" som anser
muligheten for, vil arbeiderklassen stå uten det nødvendige
redskap. Det kommunistiske
parti.

~

Kommunistisk Universitetslag
og Kommunist i sk Arbeiderforbund
står sammen om å by99e et
kommunistisk parti i Norge.
Til medlemmer av SV er det
bare å s l å fast at enkelt standpunkter ikke er tilstrekkelig
for åvirke som marxist-leninist
og føre denne tradisjon videre.
Marxismen-leninismen er et hele
hvor det kommunistiske partis
ledende rolle er av fundamental
betydning. Og til de som synes
KUL/KA er små organisasjoner
antall og bruker dette som

bestemmes av at borgerlige levninger fortsatt eksisterer innen økono
mien og den politisk-kulturelle overbygning. Klasser og klassekamp
P.ksisterer for tsatt under sosialismen.
Så lenge kapitalistiske produksjon sforhold fortsatt eksisterer, vil også
varemarkedet og verdiloven "overvintre"som en arv fra kapitalismen.
At verdiloven fortsatt eksisterer,
betyr ikke at den nå bestemmer økor. omien. Gjennom sin politiske
makt, er arbeiderk lassen gjennom
arbeiderrådene og det kommunistiske partiet, i stand til å underkaste økonomien en politisk ledelse.
De blindt virkende økonomiske lovene underkastes den politiske bevissthet. Produksjonen innrettes på
å tilfredsstille befolkningens materielle behov, i stedet for maksimalt
overskudd . Det foru tsettei.· ikke bare
en sentra lisert planøkonomi, men en
politisk bevisst arbeiderklasse med
et kommunistiskparti i ledelsen,
som på skapende og udogmatisk vis
er i stand til å anvende den marx istiske-leninistiske vitenskap. Som
fø lge av såvel materielle som sosiale forhold, vil borgerskapets ideer
også oppstå i arbeidernes egne rekker. Chou En-lai oppsummert'e
i beretningen til KKPs 10. partikogress i 1973: "Marxismen-leninismen hevder at kamp innen partiet
er en avspeiling innen partiet av
klassekampen i samfunnet. " Om
en borgerlig linje vinner hegemoni
innen klassen og partiet, blir arbeiderklassen fratatt sin kommandoposisjon overfor økonomien, som
spontant utvikler kapitalisme på
ny. Kapitalakkumulasjon blir igjen
målet, og profitten drivkraften i
økonomien.
Selvsagt kan en borgerlig restaurasjon skje i form av imperialistisk
aggresjon og intervensjon, eller i
form av statskupp utført av den
hjemlige reaksjon, men de historiske
erfaringer fra Sovjetunionen viser
at den proletariske statsmakt kan
overvinnes av klassen selv i det den
blir sosialdemokratisk bevisst , og
dermed oppgir sine objektive klasseinteresser . Proletariatets over-
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argument for ikke å slutte seg
til, ja, de har misf0rstått
eller vil ikke forstå det kommunistiske partis historiske
oppgave. La oss se hva Lenin
skriver i Arbeiderstaten og
partiuka, oktober I9I9: "Vi
trenger ingen fiktive partimedlemmer, ikke engang som
gave. Vårt parti ( det kommunistiske ), den revolusjonære
arbeiderklassens parti, er det
eneste regjeringsparti i verden
som er opptatt, ikke av å øke
sitt medlemstall, men av å forbedre medlemmenes kvalitet og
rense seg for egoister. Vi har
mer enn en gang gjennomført
en omregistrering av partimedlemmer for å bli kvitt disse
"egoistene" og bare ha · tilbake
i partiet politisk opplyste
elementer som er kommunismen
oppriktig hengivne".
KUL/KA trenger mange flere
medlemmer og sympatisører, men
tilslutningen må skje på et klart
marxistisk-leninistisk grunnlag.
Forfatterene av USV hefte,
Introduksjon til Lenin! har ikke
dette grunnlaget. Ved sin
uforpliktethet og manglende
politisk bevissthet gjør de som
strutsen og stikker hodet i
sanden og tror dermed at alle
omgivelser er utslettet.
Det kommunistiske parti er
nødvendig i kampen for den
sosialistiske revolusjon.
T.O.

KUL's STUDIESIRKEL:
*
*

Politisk økonomi

*
*
*
*

Historisk materialisme

Partiet

*

Faglig politikk

*

Oppsummering

Akkumulasjon krise
og kapitalisme

Klosser og grupper
Staten

lJte n re,·olusjonær leori ingen rernlusjonær be,·egelse !
Meld del! på!
Kommunisl1sk Univers11e1slag

takelse av statsmakten i 1917,
markerte ikke s lutten, men ii;mledningen av den proletariske revolusjon. For marxister må den indre
grunnleggende årsak til Sovjetstatens nederlag, finnes i Sovjetstatens egen utvikling. Den som
har forlest seg på AKPs vulgariteter om Sovjet, må tro at det nye
borgerskapet dukket opp som troll
av eske på den 20. partikongressen
i 1956. Om en som KUL mener at
overgangen fra proletarisk til borgerlig statsmakt skjedde i slutten
av 20-åra, eller som KA mener at
det først skjedde i 50-åra, representerer Krustsjovs maktovertakelse i perioden 1955-57, ikke annet
enn slutten på en politisk prosess.
Først sommeren-1957 var borgerskapet i stand til åpent å forkaste
den leninistiske statsteorien(inhele
folkets stat")og innsette sine egne
representanter på alle plan i statsapparatet. Revolusjonen er ingen
rettlinjet bevegelse;Kul anerkjenner at det under sosialismen kan
være nødvendig med ts.ktiske retretter overfor borgerskapet (som
NEP), og akkurat som KUL i dag

5

Oktoberrevolusjonen
vil begå feil, vil også et statsbærende
kommunistisk parti begå feil. Om
ikke et kommunistisk parti innser
disse feil, "lærer av historia 11 , og
i stedet opphøyer feilene til normer,
da er dette partiet ikke lenger kommunistisk. De uløste motsigelsene
mellom KUL ogKA består nettopp
i om de politiske feil som ble begått under Stalin har status som
'norm " eller "avvik". Kommunister
er ikke tilhengere av "løse" motsigelser ved å stikke dem under
bordet,:vi anerkjenner dem for så
å løse dem gjennom politiske diskusjoner . Disse uoverensstemmelser
er underordnet den politiske enhet
som ellers hersker mellom KUL
og KA, ikke minst i _')ppsumeringen av de historiske erfaringer
med proletariatets diktatur i Sovjet.
Det siste årets hendelser i Kina,
bare understreker erfaringene fra
Sovjet. Når Hua Kuo-fengs linje har
vunnet hegemoni innen KKP, innebærer den økonomistiske politikk
som i dag føres i Kina, at arbeiderklassen eksproprieres fra produksjonsmidlene og at de kapitalistiske produksjonsforholdene restaureres. Når arbeiderklassen opphører å utøve sitt klassediktatur
over økonomien, styrkes de kapitalistiske trekk spontant, samtidig som
statsapparat, som i sin kjerne er
borgelig, selvstendiggjøres og fra å
være et redskap for arbeiderklassen, overgår til påny å uttrykke borgerskapets klasseif!.t~re1iser.
Vi tror motsetningene mellom KA /
kul og det øvrige "venstre" går nettopp på de forhold som her er beskrevet: Sosialismeforståelsen og statsteorien. Motsetningen går mellom
marxistisk-leninistisk og et borgerlig-økonomistisk syn. Sovjetologene
i SV stirrer seg blind på det rent
empiriske erfaringsmaterialet fra
Sovjet, og leter (forgjeves) etter alle
de ytre trekk som i Norge tilsynelatende kjennetegner kapitalismen.
Fremtredelsesformene vil over en
lang periode avvike tildels sterkt
fra hverandre, ikke minst fordi den
politiske restaurasjon kan skje over
kort tid, mens omorganiseringen av
økonomien krever lengre tid , og avhenger av den motstand arbeiderklassen, organisert eller spontant,
yter mot denne utvikling. Graden av
ytre fellestrekk blir dermed også
en bdikator på hvor langt denne omforming av økonomien er kommet.
De økonomiske reformer fra 196 5,
som ennå ikke er iverksatt fullt ut,
markerer det avgjørende skritt i

omformingen av økonomien i retning legalisering av markedsøkonomien og utskilling av enkeltkapitaler i Sovjet.
LiNNSFASTSETTELSEN.
Det sosialistiske lønnsprinsippet
innebærer at enhver får lq>nn i formold til det arbeid han utfører. I dagens Sovjet gjøres lønnen avhengig av
bedriftens profitt gjennom bonussystemer. I 1966 var den gjennomsnittelige lønnsøkning som følge av
bonussystemet 4, 1% for arbeidere,
10, 3% for funksjonærer, 8, :tfo for
ingenører og teknikere. Alt i 1967
utgjorde bonusen 20% av lønnen for
administrativt og teknisk personell.
Fondet for materielle stimuli som i
1966 var på 196 mill. rubler , var
steget til 3. 900mill. i 1970. Bonussystemet bidrar altså til å utvide de
eksisterende lønnsskiller , og særskilt for funksjonærer utgjør bonusen
en relativt stor del av lønnen. I følge
Abalkin ("The economic mechanism
of socialism" Moskva 197 3) ble hele
14% av overskuddet i industrisektoren for 1971 brukt til materielle
stimuli, mot bare 13% til produksjonsutvikling. Derav følger at lønningene i realiteten bestemmes lokalt
SOSIALIMPERIALISME-BEGREPET.
Om også de ytre trekkene (fremtredelsesformene) hadde vært felles,
ville det væ rt meningsløst å innføre et sosialimperialisme-begrep .
Mens det imperialistiske system
slik vi kjenne r det fra Norge og det
øvrige vest-Europa, har vokst fram
av frihandelskapitalismen, har det
imperialistiske Sovjet en annen bakgrunn. Da borgerskapet i Sovjet på
ny overtok statsmakten gjennom det
proletariske diktaturs forfall, overtok det samtidig en høgt utviklet og
sentralisert økonomi. Dagens Sovjet
skiller seg "fra den øvrige kapitalistiske verden ved at samtlige viktige produksjonsmidler er i statlig eie
og ved et større antall reguleringer
og forordringer for enkeltkapitalens
virke . Alt som er igjen fra perioden
med proletariatets diktatur, er i dag
et oppsvulmet byråkratisk apparat
som dels hemmer enkeltkapitalenes
frie konkurranse,dels selv fungerer
som reell felleskapitalist og kana liserer av økonomiske midler til
og fra bedrifter og bransjer. I kraft
av dette må dagens Sovjetsamfunn
karateriseres som statskaE_italistisk'!

KUL's ÅPNE MØTER VÅREN

*
*
*
*
*
*
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(Fra resolusjon vedtatt på KULs
1. Kongress.) Når "sosialistiske"

levninger eksisterer sammen med
en marxistiske overbygningsfraseologi, må dette samfunn nødvendigvis inneha en del ytre trekk som
avviker fra f.ek..§. Norge.I følge
forsvarern!') av "overgangssamfunnsteorien", representerer disse et
brudd med kapitalismen. Vi skal
derfor som avslutning ta fo,r oss
enkelte trekk ved den sovjetiske
"planøkonomien 11 •
STATENS ROLLE.

Den statlige eiendomsformen er et
nødvendig, men ikke tilstrekkelig
trekk ved sosialismen. Visstnok er
den statlige regulering av økonomien
i Sovjet langt mer utviklet enn i f.
eks. Ungarn og Jugoslavia.Men
representerer denne form for planlegging et brudd med kapitalismen,
eller er den av grunnleggende samme
form som den statskapitalistiske
regulering av den norske økonomien?
Den rene empirien viser at:
- De langsiktigeplanene er dominerende, og disse tar i mindre grad
sikte på å styre produksjonen fremfor å anslå produksjorisresulwtene.
Martin Nicolaus viser i boka Restoration of Capitalism in the USSR"
(se Gnisten nr. 4/76) hvordan den
sovjetiske "planøkonomien " er en
sosialdemokratisk prognoseøkonomi,
som oppstår ved å summere de lokale produksjonsplanene kombinert
med markedsbetraktninger. Når
den sovjetiske økonomiens overordnede målsetting er overskudds·maksimering, da kan de statlige
"planleggingsinstanser" heller ikke
·fungere som annet enn sandpåstrøere
for den enkelte bedrifts profittmaks-

imering. Det kapitalistiske markedets lovmessigheter bestemmer fø lgelig de økonomiske planene- ikke
omvendt. Det er da bare naturlig
at tyngdepukket for de sentrale
planene endres til fordel for indikatorer som virker gjennom markedet og verdiloven:Profittmasse,
Profittrate, salgsverdi. (Jrf. Bresjnevs beretning til den 24. partikongre_s s i I97I).
PRODUKSJONSMIDLENE.
Tidligere ble disse tildelt bedriftene
gratis, mens de , . nå betaler en fast
rente, som regnes som produksjonskostnad. Alt i 1965 foreslo Kosygin
at produksjonsmidlene skulle omsettes fritt på markedet, men dette
er ennå ikke fullt gjennomført. I
1970 var det opprettet4- 5000 "overskuddsdepoter" for produksjonsmidler, som bedriftene fritt kunne
selge til og kjøpe fra. Gjennom
kontraktsystem og ved å unndra
enkelte varer fra den sentrale plan legging , anslo Maurise Dobb i 1970
at mellom 1/ 4ogl/ 3 av bedriftenes
innkjøp skjedde uavhengig av deb
24. partikongressen, må den antas
at denne andel nå er er"ia større .
l'iår lønningene gjennom bonussystem fastsettes lokalt, og den sentrale
tildeling av produksjonsmidler som
ikke alt er solgt gjennom det frie
marked, skjer ut fra lønnsomhetsbetraktninger, da gjenstår om mulig enda mindre av den statlige~
ingen av økonomien. Den statskapitalistiske sovjetøkonomien er underlagt de samme lovmessigheter og
begrensninger som gjelder for ethvert kapitalistisk land, noe den
sovjetiske krigsøkonomien også
bærer preg av.
Sej.

I

Hjelp den krise rammede befolkning
i Eritrea
Postg!ro 2 31 67 43
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Parti/Råd
Konfrontasjonsm~te met.I SV.

Innleder Petter Nafstad

Eritrea

'

Innleder fra EPLF

Palestina
Vi inviterer Palestinafronten , Palkom . og PWU

Den eritreiske hjelpeorganisasjon
i Norge

Linjer 1. mai
KA,AUF,SV , AKP .
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3-Verdensteorien
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Proletarisk 1. mai 1978

TIL HA NDLING!

På initiativ fra Kommunistisk
Arbeiderforbund og Kommunistisk
Universitetslag er komiteen for
Proletarisk 1. mai 197 8 nå dannet
i Oslo. Komiteen er allerede i gang
med å forberede en egen demonstrasjon i Oslo 1. mai, og har hittil
fått oppslutning fra EPLF (Det eritreiske folkets frigjøringsfront) i
Norge. Komiteens politiske grunnlag er sammenfattet i følgende paroler:

Hallo, du sjæl som blunder
i reformismens sarkofag,
se hare hvilket under
her spirer just idag . . .
Sefr midt i høstens lØvfaldsdrys
kan vaaren møte dig med kys.
Nyd derfor alle stunder
i vaakne aandedrag.

Støtt frigjøringskampen i det sørlige Afrika!

Avvis tariffoppgjøret - bare lokal
kamp gir lønnsøkning !

Nei til Mini-Palestina og alle im- ·
perialistiske stormaktsløsninger!
For et fritt og uavhengig Palestina!

De ulovlige streikene viser vegen
i kampen mot lønnsnedslag!
Klassesolidaritet mot innskrenkninger og arbeidsløshet!

Proletarer i alle land , undertrykte
folk og nasjoner , foren dere!
Avvis "tre -verden-teorien" og dens
klassesamarbeidsstrategi!
Støtt og forsvar det albanske proletardiktaturet, en bastion for verdens proletariatet!

Fram for den proletariske internasjonalismen!
Kamp mot de to supermaktene USA
og Sovjet og all imperialisme!

Kamp mot innvandringsstuppen og
alle rasistiske forsøk på å splitte
arbeiderklassen!
Arbeiderklassen mot borgerskapet klasse mot klasse!
Proletariatets diktatur er forutsetningen for full frigjøring av kvinnen!

USA-imperialismen, den sovjetiske
sosialimperialismen og sionismen
ut av Afrikas Horn!
Støtt det eritreiske folkets anti-imperialistiske kamp for uavhengighet !
Støtt EPLF, det eritreiske folkets
fortropp!

Bare proletarisk revolusjon kan
·hindre kriser og krig!
Avslør sosialfascismen og nasjonalsjåvinismen gjennom kamp mot
eget borgerskap!

Klasse mot klasse
På den 2. Internasjonalens første
kongress i 1889 besluttet man å
gjøre 1. mai til arbeiderklassens
internasjonale l<amodag. Denne beslutningen var foranledige t av de
store kampene arbeiderorganisasjoner i USA hadde ført for 8-timers
dagen i 186 0-70 åra. I 1888 fattet
Amer ican Federation of La bor beslutningen om generalstreik den
1. mai 1890 for å erobre 8-timers
dagen i hele USA. Denne beslutningen var det som var bakgrunnen for
det vedtaket 2. internasjonale fattet.
I denne anledning sendte den 2.
internasjonale, som for øvrig ble
stiftet på 100 årsdagen for Bastillens
fall 14. juli 1889, ut en adresse som
var enstemmig vedtatt:
Det besluttes å organisere en stor
internasjonal manifestasjon på en
bestemt datum og således at arbeid
erne i alle land og i alle byer samtidig på den besluttede dag stiller
krav til de offentlige myndigheter om
ved lov å begrense arbeidsdagen til
8 timer og også virkeliggjøre de andre

beslutningene fra den internasjonale
kongress i Paris. I betraktning av at
en sådan manifestasjon allerede er
blitt besluttet avholdt I. mai 1890 av
det -\amerikanske arbeiderforbund på
dets kongress i Saint Luis i des. 1888,
fastsettes denne dag til avholdelsen
· av den internasjonale manifestasjon.
De forskjellige nasjoners arbeidere
skal gjennomføre denne manifest
asjonen under de forhold som den
særlige situasjon i deres land tilsier
dem!' Som følge av demonstrasjonsstreikene kom det i flere land til
blodige sammenstøt mellom arbeidere
og politi -- og arbeiderne ble møtt
med lock out og politiforfølgelse av
de som tok initiativ til demonstrasjonsstreikene.
Dermed begynte også de meningsdivergenser å gjøre seg gje ldende
innen både den politiske og faglige
arbeiderbevegelse, som etterhvert
gjorde 1. mai dagen til en helt fredlig platonsk feiring av internasjonal
solidaritet. Dermed var det også

Uten en revolusjonær teori, ingen
revolusjonær bevegelse!
Uten et revolusjonært parti, ingen
proletarisk revolusjon!
Leve marxismen-leninismen, fram
for et kommunistisk parti!

I

tal isme. Det blir slått fast at
"den største utfordringa til målfolket i dag ligg i sjølve samfunnsutviklinga". Bygdene avfolkes, v1 går mot et sentralisert
samfunn, et funksjonærsamfunn, et
massekultursamfunn og et utdannings
samfunn. Alle disse tendensene
truer målrørsla, for, som skriftet sier:" Nynorsken har hatt
tyngdepunktet sitt i bygdene ...
Nynorsken ekspanderte fordi bygdekulturen fikk prestisje ... Industrialiseringa og urbaniseringa
har snutt opp ned på dette."
Målrørsla si oppgave blir derfor
"å arbeida f or ei samfunnsvokster
som ikkje gjer at bygdesammfunnet

1

Sofr aldrig i reformer, -men naa i handling fn ad du 1·il.
Lad ikke tvilens ormer
jaa drive /rit sit spil.
For er vi end et mindretal,
det er dog os, som seire skal.
Idag din tvil vi stormer
imorgen tusind til!
1

slutt på politi- og militæroppbud
fra kapitalistene og deres stat.
Den skrekk demonstrasjonsstreikene 1 . rna i tidlige re hadde satt
borgerskapet i, ble avløst av tilfredshet ved at demonstras jonen
etterhvert ble offisieUe og preget
av et borgerlig stats bevarende inn•
hold. Kominterns opprop til 1. mai
1919 : "Arbeidere i alle land, slipp
il<ke ut av hendene de våpen borgerskapet' gav dere i 1914. Bevæpning
av arbiderne, avvæpning av borgerskapet - det er dagens løsen" står
i sterk motstrid til de utvannede
frasene om fred og frihet og nei
til nøy'·-:-onbomben som sosialdemokratiet før som nå på grunn av
sitt grep og statsmakten og arbeiderklassens organisasjoner,som det
har inkorporert i denne , er i stand
til ii mobilisere den største del av
arteiderklassen bak. Den hvite
fascismen som Skånland og co.
er representanter for, må bekjempes
nådeløst av arbeiderklassen. I forbindelse med nettc,pp 1. mai er det
Forts. s .2

Om målstrev og .bakstrev
Må lrørsla dukket opp igjen i "politisert" drakt i slutten av 60åra, etter å ha ligget mer eller
mindre i dvale i hele etterkrigstida. Tidspunktet er sjølsagt ikke
tilfeldig - målrørsla er en nær
slektning av andre "radikale" bevegelser som vokste fram på samme
tid, som f.eks. Folkebevegelsen
mot EEC.
"Den nye politikken" ble presentert i programskriftet "Målreisin_g
1967" - utarbeidet av Noregs Mållags programnemnd med Berge Furre
som formann.
Skriftet oser av småborgerlig ant ikapi tal isme - av drømmen om en
før-monopolistisk og "snill" kapi-

Hallo, la tanken stevne
i s ror m henover tidens hav.
Ballasten er den evne
idetns glØd dig gav.
Hvor kanske andre lægger op,
der heiser vi hver klut i top
og lar det heller revne
en:/ helt at so1 ne av.

går under" ... og videre "setja kreftene inn på å fremja både kulturell og økonomisk desentralisering . "
Utviklinga truer også nasjonen:
"I ei tid med mykje internasJonalt
hopehav aukar presset frå dei store
(!) språk- og ku lt urområda på cre-rsmå( ! ) nasjonane. I denne tida må
aetvera ei oppgåve for heile folket
åta vare på den språklege arven og
den kulturen nynorsken ber oppe. I
ei tid då forvirra røyster hevdar
at det strir mot den internasjonale
tanken å driva nasjonalt strev, må
vi seia klårt frå at sann internasjonalisme er åta vare på vårt
e1ge" . . for "Noreg er eit lite folk
som må vera nasjonalt medvite om

Hver draabe blod som damper
av oprØrslyst gir vederlag
for alt hvad folkets pamper
har bragt av nederlag.
Hallo , vogn op - kompasets naal
-den peker l i k e mot vart maal.
Den jord hvorpaa vi tramper
erobres skal idag!
th. auerdahl

folket vil overleva."
Som vi ser så målrørsla det som
sin spesielle oppgave A verne om
lokalsamfunnet og nasjonen.
AKP

OG MALST~IDEN
SUF(m-1) og siden, AKP sluttet
seg til denn~ populistiske politikken helt fram til 1974 - fra da av
tar partiet steget over i høgnorskflokken. Samtidiq forsvinner den
siste resten av realitetssans:
Bokmålet blir dansk og får den
retorjske betegnelsen norsk- dansk(mot før: dansk-norsk). Dette
for å understreke at det er snakk om dansk modifisert av norsk
og ikke omvendt. Folket i Norge
får også "eit brennande ynskje"
om at nynorsk skal bl i "einaste
skriftmål , i landet" .
AKPerne har fra nå av bare interesse av det nasjonale aspek tet
ved målreisinga(når de en sjelden
gang sier noe anne~ er det, som
vi skal se, utelukkende av '
taktiske grunner). Gustav Indrebø
får en sentral plass i klassikerForts. s. 2
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Forts. fras. 1

verd å merke seg at sosialdemokratiet i Tyskland i 1929 forbød ved
sin politipresident i Berlin, Z()ribel ,
alle 1. maiarrangementer. 1. maidemonstrasjonen i Berlin som på
tross av dette ble arrangert, st(1''tet
opp om kominterns 1. mai krav.
33 arbe idere falt for gevær kommandert av sosialdemokrate.ie. På tross
av polititerroren beholdt arbeiderne
gaten og samlet seg igjen og igjen til
demonstrasjonstog . Barrikader ble
også reist til forsvar mot politiets
angrep. Denne henpelsen bør de som
fylker seg bak paolen "Avslør
sosialfascismen og nasjonalsjåvinismen gjennom kamp mot eget
borgerskap" ha i minne. For ingen
kan i dag være blind for at den
politikk DNA/ Lo kjører ut har som
sitt mål. er det som allerede er skjedd
i Østerrike, at parlamentet reelt
er opphevet av korporative organer.
Hvilket igjen betyr at de lovbivende
og utøvende organer er smeltet sammen og forvaltes med diktatorisk
myndighet av et kollektiv ledet av
presidenten (Kreisky), representanter
for næringslivet og fagbevegelsen.
Dette som er hele det tradisjonelle
sosialdemokratiets politiske mål
tetyr at arbeiderklas,;ens organisasjoner - Fagapparatet-er blitt
statsorganerjfor politisk lenking
C' 6 økonomisk utbytting av arbeiderklassen. Derfor må den sette sine
egne organisasjoner til side - og
dermed hele den borgerlige stat for å kjempe igjennom sine økonomiske og politiske krav. Deane selvbestaltning viser derfor ut over den
enke lte situasjon som har frambrakt selvbestaltningen og påpeker
ved sin egen praksis hvi lken karakter hele fagapparatet fra LO-ledelsen til grunnorganisasjonene har. å

binde arbeiderklassen til avtaler,
lover og rege lverk som bare
tjener det bestående ved a opprettholde alle utbytteres innerste ønske:
ro og orden. Derfor ligger det
i deuloveligestreikene at de
praktisk påviser og skolerer arbeiderklassen i selvbestaltning og de _
organisatoriske uttrykk dette må gi
seg. Derfor er de en'skole i krigen"
(Lenin) i den forstand de forbereder
arbeiderklassen på dens endelige oppgjør med hele det borgerlige samfunn .
At AKP setter opp som sin hovedparole
for faglige spørsmål at fagforeningene
skal gjøres til kamporganisasjoner.
er
småborger lig legalisme • Man innbiller seg at
bare LO-ledelsen er inkorporert i
staten . men poenget er at LO-ledelsen
bare er inkorporert i staten fordi den
politisk fullstendig dominerer fagbevegelsen, -og nettopp derfor faller
også skillet mellom at ledelsen,og
ikke grunnorganisasjonene,er inkorp:>rert bort. Den korporativisering
som har skjedd. hadde ikke vært mulig
ellers. Dermed er også automatisk
grunnorganisasjonene bastet og bundet
av de avtaler og regler som treffes
sentralt . På det vis er fagforeningene
allerede kamporganisasjoner,for
borgerskapet, i arbeiderklassen. A
hevde at disse skal omgjøres ti I noe
annet er bare å spre illusjoner om at
f.eks. staten i et imperialistisk land
kan tjene arbeiderklassens interesser'.
I forhold til den borgerlige staten kan
ikke arbeiderklassen ha en slik hold-t
ning!.'noe er bra, noe er ikke brå'. Den
borgerlige stat, uansett hvem som 'lar
flertall i stortinget , m5 knuses skånselsløst-å hevde noe annet vil alltid
være reform isme. Når det legges stor
vekt pi dette. så er det fordi forskjellen
på de·
parolene (Gjør fagforeningene
0

I Om malstrev og bakstrev
O

samlinga, spesielt til fortrengsel
for Marx og Lenin. Indrebø er
kjent for sin virksomhet som imålsmann og nasjonalist i mellomkrigstida. Han begrunner målreisinga slik: "Kvaer så den berande,
djupast aktive ideen i målreisingi?
Det er den nasjonale reisings- og
SJøivhevdingstanken . .. Det er ein
ting me ikkJe kan få med norsk--~
dansken, men berre kan få gjennom
nynorsken: Det er eit NORSK mål." ..
. . videre:"Difor er løysingsordet
etter grunntanken i målreisingi
ikkje klassereising".
AKPs programskrift for målstriden heter "Norsk målreising - kamp
mellom to vegar"(trykt i "Material isten" nr. 1-7 5). I innledninga blir
det slått fast at "Den proletære revolusjonen må gjennomføre den oppgåva den borgarlege revolusjonen sette
opp, men ikkje fullførde: Full oppreising for det norske målet."
For det første kan det neppe være
noen _hovedoppgave for proletariatet
å drive borgerlig-demokratisk kamp
i et borgerlig demokrati. For det
andre er det direkte feilaktig at borgerskapet ikke fullførte sin revolusjon på
det språklige området - dvs. etablerte et nasjonalspråk. Etter rettskrivingsrefonnen i 1917 er ikke
Riksmålet(det som fra 1929 heter
Bokmål) fjernere fra norsk talem ål
enn engelsk skriftmål fra engelsk
talemål. og dette sprjiket tilfredsstiller borgerskapets behov for kommunikasjon. Riksm ålet - bortsett
fra tidspunktet - ble etablert som
nasjonalmål på noenlunde samme
vis som andre europeiske nasjonalmål, (f.eks . fransk, tysk, svensk),
- dvs . "dannet dagligtale" i hovedstadsområdet opphøyes til
skriftnormal.
At dette språket (både talem ålet og

Forts. fras. 1

11

skriftmålet) i Norge hadde dansk
opphav er, ihvertfall språklig sett,
helt uinteressant. Det finnes ikke
noe språkvitenskapelig hold for å
kalle norsk og dansk to språk. De
er varianter av samme språket ganske enkelt fordi de er gjensidig forståelige uten spesiell fremmedspråksopplæring. (Dette poenget fattet også
Stalin. Han sier helt eksplisitt at
nordmenn og dansker snakker samme
språket , og at det er andre grunner
til at de utgjør to nasjoner , i art.
"Marxismen og det nasjonale
spørsmå let "( l912) ,s.308 i Works,
bd. 2 - en artikkel AKP burde spandere
mer tid på.)
Det er altså ikke noe iveien for å kalle
Bokmål(tidl, Riksmål) for nasjonalspråk i Norge.
Det er bare AKP som svever i den
villfarelse at nasjonalspråk er ensbetydende med et skriftspråk bygd på
massenes talemål. Det er jo nettopp
det som er det spesielle ved norsk
spclkstode - at det er utarbeidet et
skriftmål bygd på bygdemåla, på
bondemassenes talem å l, et alternativt nasjonalm ål til det som bygger
på byborgerskapets talemål.
At de norske bondemasser får sitt
eget skriftspråk må i stor grad tilskrives det faktum at det norske småborgerskapet ikke er som andre.
Den norske bonden har tradisjonelt
hatt en sterk stilling, og den
demokratiske bonderørsla utgjorde
en vesen, lig kraft under den borgerlige
revolusjonen i Norge.
Og trass i en hang til arkaisering hos
Aasen, som gikk på bekostning av bydialektene , representerte Landsmålet
(seinere Nynorsk) et pedagogisk fram skritt for folk flest.

til kamporganisasjoner , Stem nei ved
vårens tariffoppgjør og AVVIS TARIFFOPPGJØRET -"BARE LOKAL KAMP
GIR LØNNSØKNING. DE ULOVLIGE
STREIKENE VISER VEIEN I KAMPEN MOT LØ NSNEDSLAG '.). ikke bare
uttrykker forskjellen på AKPs og
KA KULS arrangement 1. mai, men
også ford i de er uttrykk for det historiske skillet mellom en reformistisly
legalistisk og en revolusjonær linje i
kampen for sosialismen. Resultatet
av AKPs politikk er ikke annet enn en
mer ekstrem nasjonalistisk utgave
av det nåvæ rende regim e i Norge.
Dette viser seg selvsagt også på andre
områder.
I tråd med de historiske
røttene fe r 1. mai som ble skissert
innledningsvis , og utfra Marx og Lenins
teorier om arbeiderklassens frigjøring,
er 1. mai arbeiderklassens demonstrasjonsdag.Endaghvordenne fremmer
sine s æregne krav uavhengig og på
tvers av alle andre gruppers interesser. Det er dette og bare dette som
kan føre til at arbeiderklass en kan
bli i stand til å kaste kapitalismens
åk av seg .
Som AKP. å mobilisere utfra, "brenn
ikke inne med meningene og krava
dine".'. er ikke annet enn å forkaste
Det kommunistiske manifests dype
sannhet om at samfunnet er spaltet
"i to store fiendl ige leire , i to store
klasser som står direkte mot hverandre: borgerskap og proletariat".
Ved å tillate i et 1. mai tog alle mulige krav (bare de er lokale '. ),er å
gjøre I.mai til den almene misnøyens
dag. Man forener det uforenelige ved
å forene småborge rskapets og arbeid
erklassens kamp mot staten., ved å
forene småborge rskapets forsøk på
å skru historiens hjul bakover med
arbeiderklassens kamp for et nytt
samfunn✓ og en ny historisk epoke.
Det betyr at toget i beste fall blir fullstendig upolitisk-men som oftest utBokmål) i retning av talemålet.
Disse betraktningene springer ikke
ut av noen intens uvilje mot Ivar Aasen
og nynorsk.
Tvert om så er vi i stand til å se at
Aasens utgangspunkt var mer demokratisk enn det Knudsenske (å bygge
pa "dannet daglig-tale) .
Aasen la mønsterformprin~
til grunn for sin skriftnormal. Dette
er ment å bygge på de samlende draga
i alle målføra. Det er altså et prinsipp om flertallsm å l og talemålsnærhet.
Sjøl om ideen om et talemålsnært
skriftmål tjener som legitimeringsgrunnlag for målreisinga i dag, må
ingen innbille seg at AKP driver
målarbeid av slike grunner. Men for
å late som om nasjonalsjåvinismen
ikke er eneste drivkraft, foretar
AKPerne en del små triks. F.eks.
den tilfeldighet at ordet nynorsk betegner to ting, med forskjellig innhold (17var Aasens skriftnormal.
2. Talemålet i No r ge etter 1525 i motsetning til gammalnorsk og
mellomnorsk. )gjør at AKP klarer
å gi dem samme innhold. Dvs. talemålet i Norge er til enhver tid lik
Aasens nynorsknormal fra forrige
å rhundre .

t1ie1

.,

Det er 6g klart at eksistensen av ny norsknormalen har presset det danske
skriftm å let i Norge (seinere Riksmål,
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trykker det forsvar av den s varteste
reaksjon og av brune elementer.
Å hevde at man skal "s tøtte Liba nons
folk" uten å foreta en politisk analys e
av hvordan det borgerkrigs r amm«;!de
libanesiske folket er splittet i en
venstrestyrke, som sympatis e r er med
p:ilestinerne,og falangi s tene s om s tøtter Israel, er utrykk for nettopp den
uforpliktende holdning som ligge r t il
grunn for parolen. En ufo rpli ktethet
som ikke er adskilt fra det faktu m
at "folkevennene" både i Norge og
andre vest-europeiske land grodde
opp i studentopprørets kjølevann.
Det den nevnte parole uttr ykker er
ikke annet enn en støtte t il falangistfascistenes morderbander.
På tross av at AKP går inn for enhet med falangistfascistene i Libanon - i tråd med treverdenteorien,
tar "Klassekampen"
13/4 avstand
fra fascistenes myrder·ier i Libanon.
Men siden parolen om støtte til det
libanesiske folk nå er støttet av
så mange FFF-komiteer etter grundige
diskusjoner ,kan den vel ikke fjernes?
Samme artikkel i "Klassekampen"
prøver fortvilet å finne argumenter
mot FN-troppene ,noe den ikke klarer
fordi AKP ikke har forstått at FNtroppene fungerer som den statshær som den libanesiske stat mangler.Hovedargumentet mot FN-tropper
blir derfor en parallell til Norge
i 1940,hvor det hevdes :"De:me
tenkte (sic .) situasjon svarer helt
til situasjonen i sør-Libanon nå".
Hadde man borgerkrig i Norge før
1940?Var den norske hær splittet i
to,en venstrestyrke og en fascisl -sk?
Hadde man en "fredss tyrke"i Norge,
tilsvarende den Syriske som står i
Libanon?Hadde man i Norge et nasjonalt problem av det slag man har i
Libanon? Selvsagt ikke . Poenget med å
å bruke Norge som eksempel er bare
å appelere til en nasjonal beveggrunn ,nettopp uavhengig av om de
reelle forhold er som natt og dag.
Forts . s. 5
En viss fornemmelse av at dette vil
bli stadig mer lattervekkende, Etter
som talemålet utvikler seg har det
gjort det nødvendig for AKP å skille mellom talemå l og må l føre. Talemål er slikt folk faktisk snakk~
iiiaTføre er det de ourcle snakkedvs. urnorsk (frittrorfremmede
innslag av noen art).
En må ikke ha i l lusjoner om at
dettettpartiet åt arbeidarklassen"
har noen omsorg for arbeiderklassen
sin språksituasjon. Hovedmotsigelsen i dette spørsmålet går mellom
norsk(nynorsk) og dansk(bokmål),
eller for å sitere korrekt:"Den motse i inga som faktisk ligg til grunn
for norsk målltrid er motsei inga
mellom norsk-dansk oa norsk. ~e kan
kal le ho grunn~otsei1nga . .. Hovudmotseiinga, skiljet der s t r i ~
står mest til kvesst i dag, går mellom alle slag ·norsk - dansk på den
eine sida, og dialektane på hi."
(Jostein ~ykletun, Mål&Makt 1-75,s.
21)
Oppgaven å reise det norske målet
har AKP tildelt arbeiderklassen ikke fordi denne har n o e n ~
interesse av det, men pro l etariatet
vil være et hendig redskap i denne
sammenhengen. Jostein Myk l etun sier
det slik:
"Det store fleirtalet av nordmenn tilhøyrer arbeidark l assen ...
(han er) den viktigaste po l itiske
krafta me har. Arbe1dark lassen er
clerioest organiserte de l en av fo l ket . .. Di for må denne klassen verta
hovudstyrken om målsaka ska l vinne."
(Gula Tidend_ Riksutgåva , nr.3-76).
For å lokke proletariatet med på
den nasjonalistiske ga l e i en serverer
AKPerne morsomheter som at nasjona l
kamp er det sa111Tie som kl assekariip:
~ å presisere dette påstår Oddrun
Grønv ik at borgerskapet i Norge driver nasjonal undertrykking av arbeiderffisse n i Norge! ! !
Forts. s. 5
2

Situa·s jonen i Midt-(/) sten
Det er i år 30 år siden sionistene
med David Ben Gurion i spissen proklamerte staten Israel - en statsdannelse som har vært imperialismens
fremste brohode i Midt-<t>sten .
Den sionistiske kolonistaten Israel
har hatt en massiv imperialistisk støtte , i første rekke av USA.
Staten Israels ideologi, sionismen ,
har i klartekst vært en rasistisk undertrykking og fordrivelse av det pale stinske folk. Sionismen er politisk
reaksjonær. Den innebærer at jøder
ikke kan assimileres i ikke-jødiske
samfunn . Sionismens mål er en ren
jødisk stat .
Israels eksistens er således uforenlig med det palestinske folks rett
til nasjonal selvbestemmelse. Bare
et brudd med imperialismen og sionismen kan sikre denne retten .
Betingelsen for at et slikt brudd kan
finne sted '.! r at proletariatet står i
ledelsen av den palestinske frigj øringskampen .
To begivenheter det siste halve å r et har skapt ny oppmerksomhet omkring Midt -<t> sten-sµørsm ålet.
Først Sadats besøk i Jerusalem og
samtalene med statsminister Begin ,
for det andre Israels invasjon i SørLibanon og FN-styrkenes innrykking
i dette området .
Sadats initiativ overfor Begin ,
forøvrig støttet av Kina,og ensidig fordømt av de palestinske revolusjonær e,
er et fors øk på å eliminere motsigelsene og forskjellene mellom de borgerlige og reaksjonære regimene på den
ene side og staten Israel på den andre.
De reaksjonæ re arabiske regimene har
tidligere ikke vært sterke nok til å ha
samtaler med sionistene. Denne styrke
har ikke vært relatert til Israel , men
til i hvor stor grad regimene har væ rt
i stand til å holde de arabiske massene
i sjakk. I løpet av de siste årene har
disse statene utviklet et effektivt
voldsapparat.
Kong Hassan II av Marokko har uttrykt
de reaksjonære arabiske regimenes
ønske slik: Sionistisk kunnskap og
teknologi blandet sammen med arabiske
penger og arbeidskraft vil være den
beste sammensetning .
Situasjonen med et voksende borgerskap
med klare kapitalistiske hegemonistiske
aspirasjoner og en arbeiderklasse uten
organisasjon og kommunistisk lederskap, gjør det mulig for Sadat å akseptere staten Israels eksistens . De indre
økonomiske vanskene har tvunget dette
fram.
Sadats reise til Jerusalem må i
forhold til den palestinske frigj ørings kampen vurderes på to plan. For det
første hvHken effekt bes øket har hatt
innad i frigjøringsbevegelsen, for det
andre effekten på statsplan og dermed
"arbeidsmulighetene" for fri gjøringskampen . Innad i den palestinske frigj øringsbevegelsen har det kommet ty delig fram at det har skjedd en radikalisering og politisk sty rking blant palestinerne. Egypt "viste sitt sanne ansikt" og nettopp dette har understreket
nok en gang at konflikten i Midt-<t>sten
ikke er en konflikt mellom jøder og arabere, og at disse "progressive" arabiske regimene som Kina og AKP kaller
dem , nettopp er imperialismens løpegutter .
Imidlertid har Sadats besøk i Jerusa;.
lem skapt en mye trangere situasjon
for palestinerne . Ved at Egypt har
tydeliggjort e n klar stillingtaken er det
blitt vanskeligere for den palestinske
frigj øringsbevegelsen å utny tte motsigelsene mellom de imperialistiske
arabiske regimene .
Denne situas jonen ble tydelig demon.strert ved Is raels invas jon i Libanon
da Syria nektet å å pne g rensene med
forsyninger til de palestinske frigjøringstroppene . Syria løp ingen risk,
fordi det ikke kunne spilles ut mot

Egypt lenger .
Israels invasjon i Sør-Libanon var
en nøye og langvarig planlagt militær
operasjon . Egentlig er den bare en
iverksettelse av Ryad-avtalen og Shataura-avtalen - avtaler som tok sikte
på å avvæpne palestinerne i Libanon,
avtaler som den borgerlige ledelsen i
PLO godtok , men som de revolusjonæ re styrkene i PLO med PFLP i spissen gikk sterkt i mot .
Imidlertid har ikke disse avtalene
blitt oppfylt , av den enkle grunn at de
libanesiske fasciststyrkene ikke har
vært sterke nok til å avvæpne palestinerne, samtidig som Libanon etter borgerkrigen har manglet en effe ktiv hær.
På denne bakgrunn har Israel gjennom den nylige invasjonen ønsket å
opprette en sikkerhetssone i i Sør-

Det faktum at FN-styrkene stasjoneres ved Litani-elva, 20 km inn på
libanesisk område, er en internasjonal
annerkjenne lse av Israels invasjon.
For palestinerne vil FN-soldatene
være deres fiender, og fremtredne
medlemmer av PFLP sier til Gnisten
at de er fullt beredt til åta opp kampen også mot FN-soldatene . Blir palestinerne fordrevet fra Sør-Libanon .·
vil den palestinske frigjøringskampen
stå overfor sitt verste nederlag. En
sikkerhetssone under libanesisk, FN
og israelsk kontroll er et betydelig
s kritt i den retning. Derfor må den
væpnete kampen mot Israel og falangistene intensiveres og FN-styrkene
trekkes ut.
Den palestinske frigjøringskampen
er i en trengt posisjon. Det ene etter
det andre av de arabiske regimene

sette frigjøringskampen. Det siste
året har det vært en ganske sterk økning i frigjøringsstyrkenes militære
operasjoner på den israelske okkupantstatens område . Samtidig har
det vært satset sterkere enn tidligere
på politisk mobilisering og bevisstgjøring i okkupantstaten.
Industrisabotasjen både fra arabiske
og jødiske arbeidere har økt betraktelig
i det siste . De mest framskredne
frigjøringsbevegelsene legger avgjørende vekt på å skape enhet og forståelse
for de felles interesser i;;om eksisterer
mellom de jødiske arbeidere og det
palestinske folkets rett til nasjonal
selvbestemmelse.
PLO er en paraplyorganisasjon
med et utall av palestinske · frigjørings bevegelser i sin midte . PLOs
lederskap står for ei borgerlig linje.
I motsetning til denne linja stå i første
rekke PFLP, som har vært den fremste eksponent for den såkalte NeiFronten i PLO. Denne aksepterer
ikke Ryad og Shataura avtalene,
avviser Mini-Palestina og kritiserer
PLOs 15-pun.kts program , ·
en politikk som har imperialismen ,
arabisk reaksjon og sionismen sbm
klart definerte fiender .
Det kan se ut som de radikale krefter er i ferd med å få større innflytelse i PLOs offisielle politikk.
Noen fundamental forandring har ikke
skjedd , men Tripoli-avtalen med sitt
6 punkts program har vært en viktig
politisk vinning. Avtalen avviser FN
resolusjon 242 og 33 8, avviser Geneveforhandlinger, peker på den kamp som
må føres mot de reaksjonære arabi.; h:e
regimene, og avviser alle imperialis tiske fredsløsninger. Bare et fritt og
uavhengig Palestina kan godtas .
Det er første gang siden oktoberkrigen
i 1973 at alle de palestinske organisasjonene har kunnet stå sammen i en så
vidtrekkende politisk uttalelse. Deklarasjonen er et vesentlig framskritt i
firhold til ti-punkts programmet av
1974 og femten-punkts programmet av
1977. Hvis denne enheten videreutvikles under proletariatets ledelse vil
motstandskarr.pen i Midt-Østen gå inn
i en ny og mer seierrik fase enn noen
gang tidligere .
KOMMUNISTISK
UNIVERSITETSLAG (KUL)

Arafat konferer med ledelsen for FN-troppene i Sør-Libanon. Stasjoneringen
av FN-tropper må sees som en videreføring av Ryad og Shataura avtalene
som hadde som hovedsiktemål å avvæpne palestinerne.
Libanon kjemisk fri for palestinere,.
De to andre siktemålene med denne
invas jonen har vært å skaffe seg nye
vanntilførsler fra Litani-elva og trygge
industrien i nord-Israel. Falangist; sty rkene og de israelske styrkene har
samarbeidet i sine felles bestrebelser
på å knekke den palestinske frigjøringskampen. Imidlertid har ikke den.
israelske invasjonen svart til de militæ re forventningene som israelerne
selv hadde stilt. De palestinske styrkene er i liten grad blitt rammet av
israelske flyangrep eller artilleriild .
Hjulpet av høy moral og folkekrigens
prinsipper har palestinerne påført israelerne betydelige tap. Metoden som
beny ttes er ge rilja - en effektiv kampform i det ulendte terrenget i SørLibanon . Is r aelerne er fortsatt i
Libanon , men har nå fått hjelp av FN
i kam pen mot palestinerne . Det amerikanske forslaget som ble lagt fram og
godkjent i FNs sikkerhetsråd om stas jone r ing av FN-tropper i Sør-Libanon ,
e r full støtte til Israel og høyreregjeringa i Libanon . Falangistene har bedt
om at sikkerhetssonen blir utvida til
å omfatte storparten av Libanon . De
revo lusjonære kreftene i PLO tok øyebli kkelig avstand fra stas joneringen av
F N-t r opper . Imidlertid var ikke det
t ilfelle med de såkalte "venner av
verdens unde rtrykte folk", SovjetUnionen og Kina. Begge to hadd e full
anledning til å nedlegge veto i Silcke rhe tsrådet. I s tedet stemte So vjetUnionen bl ankt, me ns Kina ikke en
gang møtteopp .

har falt det palestinske folk.et i ryggen.
I Jordan er palestinerne i stor grad
fordrevet etter Husseins forsøk på
likvidering av de palestinske frigjøringssoldatene i 1970-71. Falangistene
i Libanon får i dag militær opplæring
i Jordan. Det Sovjetvennlige Jordans
Kommunistiske Parti har gått inn for
å annerkjenne Israel. Egypt står fjernt
fra det palestinske folkets interesser.
Libanon vil ikke gi rom for de palestinske frigjøringsstyrkene.
Syria lager stadig vanskeligheter og
representerer ikke noen støtte.
Alle disse borgerlige reaksjonære
regimene kan aldri være noen strate gisk alliert for den palestinske revolusjonen. Til tross for at Syria for kort
tid siden underskrev Tripoli-avtalen
var landet ikke aktivt i kampen mot den
israelske invasjonen. Som nevnt ville
ikke syrerne åpne grensene for forsyninger til palestinerne, og motsatte seg
at frivillige fra Irak deltok på palestinsk side. De eneste skudd som ble
løsnet fra syriske styrker, kom fra noe
noen få ineffektive luftvernbatterier
utenfor Beirut. Imidlertid har det
vært en viss bedring fra Syrias side
etter at Israel trengte seg helt opp i
front til de syriske stillingene.
Den mest konsekvente støtte og solidaritet med de palestinske frigjøringsstyrkene er kommet til uttrykk blant
palestinerne i de israelsk okkuperte
områdene. Omfattende demonstrasjoner
har funnet sted i Nablus, Ramallah,
Betlehem, Jerusalem og i Gaza. Det
viser at det palestinske folket vil fort-
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Arbeiderklassen

•

1

Eritrea

tjener forhold. Fascist-lovene ,opphevde fri forsamlingsrett og
danning av fagforeninger.
Arbeidernes fors9>k på å organisere
seg ble gjennomført undertrykt.
Krigen mellom Italia og Etiopia
fra 1935 til 1940 hadde forårsaket vekst
både i antallet lette industrifabrikker
(142 på det meste) og eritreiske fag~
arbeidere. Selvom det kan sies at arbeidernes bevissthet ble vesentlig
høynet i denne perioden, var reaksjonene deres mot fascistenes politikk sporadisk og lite konsekvent
p. g. a. metodene til den kolonialfascistiske administrasjonen.

besfuttet å erobre Etiopia ved å bruke
de allerede etablerte basene i Eritrea
som utskytingsramper.
Dette nødvendiggjorde massive offentlige tiltak og krigsbestemte prosjekter.
Eksisterende hovedveier ble forbedret
og nye veier mot Etiopia ble bygd.
Havnen i Massawa ble betydelig utvidet
og forsynt med nye anlegg og verdens
lengste taubane ble strukket fra Mastiske målsetninger. HovedsiktemålDen eritreiske arbeiderklasse,
sawa til Asmara for å sende de
ene for de italienske kolonialistene
som oppsto med kapitalismens inn massive forsyningslastene med krigs var å gjøre Eritrea 1) til en settlerutstyr. Atskillige militærinstallaARBEIDERKLASSEN UNDER
trenging i perioden med italiensk
sjoner, brakker, depoter og lagre
BRITISK STYRE
kohnialisme fra slutten av 1800-tallet, koloni 2) til en dumping sentral for
italienske ferdigvarer og 3) til en
Etter Italias allianse med Akseble reist i all hast. Flyplassene i
har spilt en avgjørende rolle i frioperasjonsbase for italienske
Asmara og Gura ble gjenoppbygd og
maktene.angrep britiske styrker i
gjøringskampen til det eritreiske
kolonierobringer i Etiopia, Somali2
modernisert.
1941 , kamuflert som "frigjørere",
folket mot suksessive koloniale
og andre land i området.
Alle disse prosjektene krevde en staItalias styrker i Eritrea . Det eritreangripere.
For å gjennomføre den første
dig rekruttering av tusener av eritreiske iske folket i alminnelighet og arbeiderDen italienske kolonitiden var
målsetningen eksproprierte italiensk
arbeidere som på denne måten utklassen i særdeleshet trappet opp motkjennetegnet av brutal ·og fascistisk
koloniadministrasjon store områder av
videt størrelsen på den eritreiske
standen og allierte seg med de britispolitikk som la alvorlige hindringer
den mest fruktbare dyrhingsjorda,
arbeiderklassen. På grunn av fravær
ke styrkene med det formål å
i veien for den voksende eritreiske
og tusener av italienere ble fraktet
av industriell utvikling ble industribringe til ende over et halvt århundre
arbeiderklassens selvorganisering.
inn for bosetning på kommersialiserte
proletariatets vekst likevel sterkt
med underkuing av italiensk styr:e.
Denne periodens betiydning ligger i
gårdsbruk. For å kunne tilføre den
begrenset.
Snart etter italienernes nederlag ble
de historiske og sosioøkonomiske
det imh:!lertid helt klart at det ·
nødvendige arbeidsstokken,som skulle
faktorene som skapte betingelsene
eritreiske folket hadde blitt ofre for
utføre det kolossale foretagendet,
MOTSTAND MOT ITALIENSK
for arbeiderklassens tilblivelse i
en ny kolonimakt.
reduserte kolonialistene tusener av
KOLONIALISME
Eritrea. Da den britiske okkupaDe britiske okkupasjonsstyrkene i
eritreiske bønder til billig arbeidssjon inntraff, hadde imidlertid den
Det eritreiske folket kjempet mot
Eritrea hadde som umiddelbar interkraft gjennom jordekspropriasjonseritreiske arbeiderklasse modnet
Italias
koloniagressjon
fra
det
øyeesse å vinne støttepunkter for krigstiltak.
til en politisk bevisst og organisert
blikk angriperne satte sine føtter på
I 190 9 utstedte den italienske koloniinnsatsen i Europa og i området.
kraft. Den inntok en ledende rolle
eritreisk jord.
administrasjonen et landdekret, som
Eksis terende anlegg og krigso·rienterte
i kampens frontavsnitt i motstanden
ble revidert i 1926, der lavlandsslettene , , Med overlegent våpenutstyr og fordi
fabrikker i landet ble underkastet de
overfor koloniale og imperialistiske
dvs. områder under 800 meter over ha- det eritreiske folkets motstand vair
alliertes krigsbehov.
forsøk på å underminere det eritrelokal og ukoordinert,kunne Italia oppvet ( områder som passet europeisk
Aksemaktenes blokkade av Middelhavet
iske folke1l3 genuine bestrebelser for
rette
kolonistyre
i
1889.
bosetting og kommersialisert drifq, i
og stengingen av Suez-kanalen hadde
nasjonal uavhengighet og frigjøring.
øst- og vest - Eritrea ble erklært for
praktisk talt brutt forsendelsene av
Under føderasjonstiden med Etiopia
ferdigvarer fra Europa og til området.
ble alle politiske partier og all politisk terre demoniali , eller statseiendom.
Da italienerne satte i gang settlerGjennom dette tiltaket berøvet koloniDet var desperat behov for forbruks virksomhet bannlyst. Den eritreiske
alistene de eritreiske bøndene for beite , politikken gjennom storstilt jordeksvarer til de allierte og de europeiske
arbeiderklassen var den eneste
propriasjon,kom
det
til
omfattende
og fruktbar jord der de hadde dyrket avbosetningene i Nord-Afrika, Midt-</'.)sten
effektivt organiserte kraften som
misnøye
og
å
pne
opprør
av
de
eritrelingen og latt buskapen gresse, og ·
og Øst-Afrika. Britene satte øyeblikopprettholdt uavhengighetskampen
iske bøndene som førte til at jordtvang dem til å strømme inn til kolonikelig i gang med å utnytte mengden av
til tross for det føydale Etiopias
ekspropriasjonen
ikke
kunne
gjensentraene for å opprettholde livet ved
faglærte
arbeidere og tilgjengelige resundertrykking. De militante oppnomføres som opprinnelig planlagt.
å selge sin arbeidskraft.
surser i Eritrea for å imøtekomme
standene og opprørene i arbeiderdisse behovene. De inviterte italienske
klassen mot slutten av 1950industriherrer og oppmuntret de som
årene ble forvarselet om den væpallerede var i ~ndet til å opprette ørenede kampen som startet i 1961.
merkede industrier.
Det eritreiske folkets nasjonale
Den første perioden med britis!; stybevegelse for uavhengighet gjorde
re i Eritrea mellom 1942 og 45 var
kjempemessige framskritt i 1960kjennetegnet av en industri-boom som
årene, båret av den væpnede kamforøket den eritreiske arbeiderklassen
pens opptrapping. Denne perioden
kraftig. Mer enn 300 fabrikker ble
var imidlertid kjennetegnet av et
reist i dette korte tidsrommet. De som
akutt fravær av et revolusjonært
nøt godt av dette var imidlertid de
politisk program og lederskap.
britiske kolonialistene, italienske kapi Ledelsen
for den eritreiske
talister og en håndfull handels profittører.
kampen kom istedenfor i hendene
Levevilkårene til det eritreiske folket
på småborgernasjonalistene
bedret seg ikke. Den eritreiske arbeidinnenfor den Eritreiske Frigjøringserklassen ble tvertom utsatt for superfronten (ELF). Det var ikke før ved
utbytting i denne opphetede perioden
tiårets avslutning at arbeiderklasda kapitalistene, oppmuntret av den
~
sen gjenvant sin rettmessige plass
britiske administrasjonens løfter om
i revolusjonen gjennom dannelsen av
hurtige gevinster, slåss seg i mellom
det Eritreiske folkets Frigjøringsfor å krafse til åeg superprofitter på
front (E PLF).
ett og to års sikt.
I denne korte artikkelen skal vi
Britene hadde. samtidig stanset manprøve å gi et kort historisk omriss
Saltproduksjon ved Rødehavet. Frihetskjemperne deltar i produksjonen
ge av de infrastrukturelle prosjektene
av den eritreiske arbeiderklasse ,
som karakteriserte italienernes kolodens betydningsfulle rolle i kampen til
nistruktur, og forårsaket dermed masde eritreiske masser gjennom perioDe italienske kolonialistene la bevisst I Akele-Guzai provinsen oppholdt f.
eks. en væpna bondeoppstand under
dene med italiensk , britisk og etiopisk
hindringer i veien for industriell utsearbeidsløshet. Tusener av eritreiske
ledelse av Bahta Hagos den italienske
kolonistyre.
arbeidere som hadde blitt fratatt jorda
vikling av Eritrea for i stedet å gjøre
kolonihæren i dages vis.
under den italienske kolonialismen
landet fullstendig avhengig av Italias
Italias kolonipolitikk var av det
kunne ikke vende tilbake til bondetilværforbruksvarer og til et marked for
mest brutale slag. Kolonimyndighetene elsen. De italienske settlerne hadde
industriferdigvarene. Italienerne pumOPPKOMSTEN AV DEN ERITREISKE
tok seg frihet til å innkalle med makt
tilegnet seg den beste jorda og sto nå
pet i stedetfor voldsomme kapitalARBEIDERKLASSE
eritreiske bønder både til militærunder beskyttelse av den britiske okkuinnsprøytninger inn i landet for veiEritreas arbeiderklasse oppsto
tjeneste og arbeidsplikter . Over
pasjonsadministrasjonen. Videre fortbygging , jernbaner, havneanlegg, byi klar tilknytning til kapitalismens
satte britene å leie ut ytterligere
60 000 eritree:,e.ble f.eks. sendt så
sentra, militærinstallasjoner og andre
dyrkingsområder til italienske kapitalinnføring av italiens kolonialisme
former for infrastruktur og militær ut- store avstander som til Libya for å
istiske jordbrukere i et forsøk på å øke
mot slutten av forrige århundre.
utkjempe Italias kolonikriger.
vikling. Mange av disse prosjektene
lagrene av frukt og grønnsaker for de
Utdanning ble bevisst neglisjert.
Forut for den italienske kolonialisme
var uunnværlige for nybyggerekspaneuropeiske bosetningene i Eritrea og
var den sosiale strukturen i de enkelte sjonen. Sæ rlig viktig var jernbanenettet Utelukkende en håndfull eritreere ble
gitt den mest elementære utdanning
nabolandene. Jordegaver ble også be nasjonaliteter som nå utgjør Eritrea,
som forbandt havnene i Massawa og
nyttet for å kjøpe politisk støtte fra
vesentlig føydal. Italiensk koloniaAsmara, hovedstaden, med andre byer for å kunne tjene som tolker, lavere
funksjon ærer og løpegutter. Byens
eritreiske føydale elementer.
lisme smidde de adskilte nasjonalii innlandet.
Graden av ekspropriering og utbytting
tetene som på den tiden hovedsakelig
boligstrøk ble skarpt atskilt i euroPå denne måten oppsto den eritrepeiske og'l.nnfødte" kvarterer og
av .de eritreiske bondemassene under
var politisk og administrativt sepaiske arbeiderklassen i den tidlige
strengt håndhevet gjennom rasistiske
italienerne ble m.a.o . overskredet
rate sammen til det flernasjonale
lover(tilsvarende sør-Afrikas apartunder britene.
Eritreas økonomiske og politiske enhet. fasen av den italienske kolonialismen.
heid-politikk.)
Italiensk kolonistyre (1889-1941) var
I mellomtiden betydde slutten på den
ytterst brutalt og aggressivt, og utUnder den italienske fascismen
I 1930-åra ansporet de italienske
imperialistiske krigen i 1945 at den
nyttet hensynsløst Eritreas menneske- kolonialistenes krigsøkonomiske forevar eritreiske arbeidere rettsløse.
plutselige industrielle boom i Eritrea
lige og naturlige ressurser for å opptagender ytterligere veksten i den e rit- Lønningene var minimale. Forholdet
måtte forfalle hurtig. Generelt var adfylle sine stør re ekspansjonisreiske arbeiderk lassen. Italia hadde
arbeidsgiver - arbeider var et herreelsmerket til den britiske kolonipoliForts. s. 6
Denne artikkelen er en oversettelse fra Det Eritreiske Folkets Frigjøringsfront (EPLF), og tar for seg den eritreiske arbeiderklassens
framvekst i et historisk perspektiv. For EPLF har det alltid vært et
mål å sikre arbeiderklassen dens ledende stilling i den nasjonal demokratiske fasen av revolusjonen , for derved å legge grunnlaget
for et fritt Eritrea uten utbytting. Artikkelen inneholder en for innholdet
ubetycleli_g: forkortelse.
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( Klasse mot klasse
I tråd med treverdenteorien
og sjølbergingsideologien,støtter
AKP norsk opprustning - både i uttalt støtte til et fiskerioppsyn,
dvs et kystforsvar og av bygging av
en Nato-base på Blåtindsfjellet i
Indre Troms.De eneste betenkeligheter man har er at et turområde ·
blir ødelagt.Å gå inn for
opprustning og styrking av en imperial
istisk makts militærapparat,står i
den skarpest tenkelige motstrid til
Lenins parole "om ens egen regjerings nederlag i den imperialistiske
krigen".Parolen betyr jo at de revolusj onære selv må bidra til dette
nederlaget!Det må være opplagt for
enhver at man gjør det motsatte ved
_å støtte norsk opprustning. Høyre
har også arrangement l.mai,møt opp
der alle venner av det norske forsvar! !Kommunistene stiller parolen:
"Ikke en øre,ikke en mann til det
borgerlige forsvar" nå som før.
Parolfn "Kamp for norsk sjølberging, mot imperialismen", er like
s c hizofren som den er brun. Når det
forenede norske arbeiderparti ble
stiftet i 1887, satt det opp som et av
sine krav at alle tollrestriksjoner på
nødvendighetsvarer skulle oppheves.
Da denne passus senere ble fjernet
var det et utrykk for at det samme
parti endegyldig hadde forlatt et revolusjonært grunnlag og intatt den
norske stats standpunkt i kamp mot
alle andre nasjonalstater.Å gå inn
for sjølberging må sees i forlengelsen
av dette, hva det faktisk betyr er støt'te til den norske kapital som selv er
imperialistisk. Det man sier er derfor:For norsk imperialisme mot all
annen imperialisme. Sjølberging
forutsetter restriksjoner av alle
mulige slag - restriksjoner som må
settes i verk - det betyr en utbygging av statsapparatet, f.eks. et kystforsvar (som AKP selvsagt støtter),
og en enorm oppsvulming av toll-og
handelsrestrikasjonsbyråkratie t. Alt
dette tjener borgerskapet - fordi
staten ikke alene er administrator.
fordeler og tilrettelegger - men den
er bare dette forsåvidt den er en
klasses stat, borgerskapets. Statens
funksjon under 'rnpitalismen er alltid ekspropriasjon av arbeiderklassen . Videre er det innlysende at
ryggraden i en norsk sjølbergingsøkonomi må være småbønder og
smaindustri , noe som effektivt vil
forhindre en videre rasjonalisering
av landbruket, noe som er det eneste
som kan øke matvare produksjonen i
Norge - hvis det var det som var
poengel" Men det er det selvsagt
ikke, det eneste politiske innhold det
er å få ut av parolen er nasjonalisme
og sjåvinisme , uavhengig av at dette
kravet er i direkte motstrid til arbeiderklassens både langsiktige oi; kortsiktige mål. Det vil føre til dyrere og
delvis dårligere matvarer og
et
mindre og mer ensidig utvalg. Frukt
og grønsaker vil være vanskelig å
få tak i vinterstid, noe som under
kapitalismen vil føre til opprettelsen
av svarte markeder,
Slik lyssky aktivitet og direkte arbeiderfientlig politikk er det AKP oppfordrer, til.
Alle mulige sjølbergingsideologier
er bare en refleks av at de kriser
som oppstår under imperialismen
må søkes løst på kapitalens egne
premisser, på bekostning av arbeiderklassens . Det går småborgerskapet
selvsagt alltid inn for, men å gjøre det
på 1. mai i arbeiderklassens navn er
en så stor frekkhe :; at den nødvendigvis må være parret med et politisk
sløvsinn som ikke kjenner noen
grenser.
De politiske løsgjengerne på
uni vers itetet i Oslo pluss en håndfull USV'ere (som ikke kan bestemme
seg om de skal danne fraksjon eller
bryte med SV!) har i forbindelse

føre til at løsgjengerne forandrer
som produserer borgerlig ideologi
sitt forhold hverken til KUL eller
til stede , Det bet.yr at borgerlig
APA.Uenigheten går nemlig ikke på
ideologi spontant'oppstår.Det fins
APA,men på spørs~ålet om proletarikke noe i hele verden som kan
med parolen om Albania lirt av seg
iatets diktatur i det hele tatt,
garaRtere at proletariatet og det
flere snusfornuftigheter enn det
dvs.på Lenin.
kommunistiske
parti
til
enhver
tid
som selv fra den kanten er vanlig.
For KA,som er et kommunistisk
vil føre en riktig politikk,uten
Den holdning til politiske problem
senter i arbeiderklassen markerer
den vekt som legges p~ å fremme
som de avslører er imidlertid så
l.mai-78 et viktig steg i den langpolitisk forståelse for dette
typisk for studenter generelt - dvs
varige kampen for å etablere et
for en borgerlig-vitenskapelig til- gjennom den generelle politiske
kommunistisk parti.Markeringen av
nærming til problem og stridsspørs- diskusjon.Derfor er løsgjengernes
bevegelsen I.mai må sees i sammenpolitiske standpunkt preget av ikke
mål,som de egentlig syntes ikke anheng med dette,og som et alternativ
qår dem,og derfor må det kommenteres i første rekke en benektelse av
til de andre arrangemertene.HenAlbania som et proletardiktatur,
sikten er at en kommunistisk polimen av proletardiktaturet i det
tikk nå har mulighet for å slå rot
hele tatt,fordi de ved sin praksis
i alle fall i deler av arbeiderklas
fornekter det viktigste prinsipp
sen.
for dette.Den politiske diskusjon
Marx' og Lenins teorier slår
og følgene av den.
fast at arbeiderklassen har objektI tråd med dette er det en
ive interesser av sosialismen , og at
selvfølgelighet at et forhold til
sosialismen må kjempes igjennom på
et hvilket som helst kommunistisk
tvers av alle andre kl'asser og lags
parti for KUL aldri vil bestå av
interesser av arbeiderklassen selv
akseptering av politiske linjer,
fordi de kommer fra det eller det
med det kommunistiske parti i ·spishold.Har man et slikt forhold til
sen. Det almene krav som i dag reises
den kommunistiske teori så betrakter i deler av den norske arbeiderklasse
man den som noe statisk , gitt en
er etableringen av et kommunistisk
gang for alle.Da har man ikke forparti i Norge.Dette er samtidig et
stått kjernen i kommunismen,at den
det spesielle som preger kommunisutvikles nettopp gjennom klassemens nivå.Toget er derfor ikke noe
kampen og de politiske framsteg
forsøk på å konkurrere med AKP i
dette fører til.Det de politiske
særskilte rettferdige kamper mot
løsgjengerne både mellom gruppermonopolk:¼pi talen. Toget er overhodet
ingene og i USV og akp er uenige med ikke intc-:essert AKPs "rettf~rdighet;
KUL i er derfor ikke basert på en
men i å le1ge grunnlaget for at
vurdering av Albania.Men utfra
arbeiderklassen kan ta loven i sine
forvrengning av hva proletariatets
egne hender.
diktatur er og hvordan man skal forEnver Hoxha og Myslim Peza
At det fra alle hold reises
holde seg til dette.Dette kommer
kritikk mot dette som sekterisme,
klart til uttrykk ved at man ikke
dvs. at det å framheve arbeiderMan forholder seg til spørskritiserer APA for dets forbindelse
klassen l.mai,betyr at det komiteen
målet om treverdensteorien som til
med KPD(m-1) ,men man forkaster i
for proletarisk 1.mai allerede nå
en vilken som helst statsvitenskap- steden APA.Man antar altså på forhar oppnådd mye - nemlig å tvinge
elig teori - den godtas eller forhånd at man ikke kan vinne fram.
den s . k.venstreside til å forsvare
kastes,og så er man ferdig med det. Eksempelet med APA og KPD(m-1) er
den klassesamarbeidslinje de står
Poenget for KUL er at når Alban-;:;;eksemplarisk i så måte,fordi i siste på,enten det dreier seg om treverden
gir en korrekt kritikk av treverden- nummer av "Albania Today" går APA
teorien eller SV's prinsipprogram.
teorien som en reaksjonær politisk
ved sentralkomitemedlem Ndreci Plas_ Det å beskylde KA/KUL for å kjøre
stategi for forsvar og bygging av
ri sterkt imot de siste utkjørom at fram kommunistiske paroler 1.mai,
sosialismen - så har APA forsvart
klassekampen opphører under sosialslår fast at skilleliniene 1.mai
proletardiktaturet ved åta stilling ismen.Men dette vil selvsagt ikke
går mellom KA/KUL ' s demonstasjon og
for den .revolusjonære opposisjon
alle de andre.
som med sikkerhet fins i Kina.Hvis
ikke det å kritisere den moderne
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reformismen,både i Albania og i hel,
verden ,er å være en bastion for
proletardiktaturet,så er innholdet
.
opprettet nasjonalstate'.. Den andre
AKP skiller 6g mellom to uli~e
tendensen er at det utvik~es og frami all politikk
bare det at man
typer nasjonalisme - en borgerlig
skyndes en hel rekke forbin~elser
aldri kan ta stilling til noe som
og en proletarislc
_ _
. .
mellom nasjonene, at de nasJonale
helst.Det er da også dette som gjør
~Jonalisme~ er selvf~lgel1g i
sperring~r brytes ne~, at det.skapes
disse personer til løsgjengere og
sitt vesen alltid borgerlig. Det
internasJonal enhet 1n~en ~ap1talen!
deres politiske aktivitet til løssom gir grobunn for forvir'.ing av
innen det økono~iske liv, inne~ po31gjengeri.Man er bare i stand til å
denne 'typen, er at pro 1~tari atet. ofte tikken, innen v, tens ka pen osv.
tilslutte seg synspunkter som er
Norge befinner seg altså på det ~taidentiske med de man selv har.Eller: leder progressive nasJon~le fr,gjøringskamper i den tredJe verden.
diet der den "andre tendensen" gJør
At det er mulig å påvirke og å utMen disse kampen~ er bare p'.ogres~
seg gjeldende. For å understreke
vikle noe gjennom politisk virksomsive i forhold til. '.øydal isme og
denne fasens progressive karakter
het er utenkelig for disse - fordi
kolonialisme, og vi gJentar:Norge er fortsetter Lenin:
de opprettholder seg selv bare ved
å pendle mellom de politiske grupper IKKE et kolonialt ia~d. · O.Grønvik • "Den verdenshistoriske tendens
og politiske standpunkt.Dvs gjennom
naråpenbart ikke fatta dette p~Enget i kapfta 1 ismen.bl i r i gj~n, som før~_r
når hun sammenlikner Norge og Viettil at nasjonale . sperringer brytes
en forkastelse av alt untatt sin
egen mening.Det betyr praktisk.at
nam i en artikkel i NMU-nytt,nr.4/77. ned til at nasjonale forskjeller
Og Per Gunnar Gabriels~n si~r det
viskes ut, til at nasjoner assimileom man godtar APA's kritikk av treslik(i polemikk mot Geirr Wiggen):
restendens som blir stadig
verdenteorien ,så må man også stå
"Mål.reisinga har vo~e knytt saman l<Ta'iere for hvert tiår, en tendens
inne for f. eks APA' s
"framheving "
med kampen for norsk SJølvstende_og
som er en av de mektigste drivkrefKPDml,eller . hva som ~il alle tider
sjølvråderett. Den vanvørnaden H1ggen ter som forvandler kapital ismen til
har skjedd og kommer til å skje i
har for det nasjonale spørs~ålet(!), ~osialisiæi"
Albania .Men andre ord nøyaktig den
samme dogmatisme som preger AKP heng saman med _at h~n har eit k~asse- (Begge sitatene er fra Lenin:
.
en bokstavtrohet - som er fjern fra
laust syn på ~istoria. For arbei~sNasjonalpolitikk og proletarisk inden vitenskapelige sosialismens mefolk ~eng nasJonalt språk og nasJoternasjonalisme, Ny Dag, s.26 os_27.)
tode.At denne holdning (løsgjengernal ~Jølvråderett nær _saman med demo- Er det noe som får målstreverne i
kratiske. rettar ... NasJonale rørsler
AKP til å vemmes, _så er det nettopp
iet) som i utgangspunktet ynder å
karakterisere seg som fordomsfri
knytte t:l desse '.ettane er
s råklig assimilering. Et av
og som vitenskapelig søkertrang etprogressive! o~ d~i er rettesnor for k~onargumentene mot bokmål f.eks.,
ter sannheten,til slutt framstår
mange av d~i v:ktigaste kamp~ne mot
er at det "er svært lite motJtandsundertrykking '. verda, t.d. i I~doført frå angla-amerikansk".
som inkarnasjonen av dogmatisme av
K)na og pale~tinarane sin kamp i
("to vegar" ,s.15) .
.. .
typen:jeg godtar intet uten min
egen identitet,adskiller seg bare
Midt-Austen.
.
,
Og arbeiderklassen , byene bl 1r påNorge og Indo-Kina - samme sa~a.
lagt store oppgaver for å bevare det
fra AKP's dogmatisme pga latskap.
Dette viser at_AKP er fullstendig
særnorske:
Når KUL framhever APA betyr ,
_
__
det ikke at KUL unnlater å kritisere ute av stand til å sondre mellom de
ulike steg i kapitalismens utvikling. •~et rette ~å ve-re at folk m~d byAPA og åta uenigheter opp til polDet var imidlertid Lenin i stand til: dialekt (Hvilke må være _arbe1deritisk drøfting,hvor den fins.
.
.
.
. .
.
klassen - borgerskapet 1 byene taler
Selv om APA i dag reiser en
"Kapitalismen 1 utvikling kJ~nsom kjent sosiolekter.G . J} lempeleg
korrekt kritikk av den motlerne
ner til to historiske tendenser i
og varsamt og med tida lærer seg
revisjonismen,så er naturligvis ikke det nasjonale spørsmål. Den første
noko av det som finst i bygdemåla
det noen garanti for at den histor er at det våkner fram et nasjonalt
som dei manglar."
iske utvikling skal bli slik eller
liv og nasjonale bevegelser, at det
("to vegar",s.15)
slik.Under epoken med proletariatets
~lir kjempet mot_enhver form for ~as- A få N e
å frimerkene har også
diktaturer det de materielle forhold Jonal undertrykking, og at det blir
org P
F rt
O s. s. 6
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Arbeiderklassen i Eritrea
tikken"øk inntektene, spar på utgiftene':
som koloniadministratorene oversatte
til utsuging av de magre inntektene til
de eritreiske messer med minimale
sosiale ytelser til gjengjeld. Skattene
ble derfor firedoblet i forhold til under
Italia. Levekostnadene steg det seksdobbelte mens lønningene steg 60%.
Arbeidsløsheten var høy etter at krigsindustrien ble nedlagt i 1945. Alle disse
faktorene til sammen ·skapte elendige
levevilkår for den eritreiske arbeiderklassen.
Under den britiske okkupasjonstida
skapte utbyttingen av Eritreas bønder
og arbeidere gjennom kombinasjonen
britisk styre og gjenblevne italienske
kapitalister, en motivasjonskraft for
nasjonal uavhengighet. Arbeiderklassens kamp antok organiserte former
og manifesterte høy politisk bevissthet.
ORGANISERTE FORMER FOR KAMP
Tiårspe~foden (1942 - 1952) med
britisk styre i Eritrea var kjennetegnet
på den ene siden av organisert kamp
for full uavhengighet, og på den andre
siden av konstante imperialistiske intriger for å underminere enheten i det
eritreiske folket og deres aspirasjoner
for nasjonal uavhengighet.
I denne perioden begynte arbeider·•
klassen å organisere seg i fagfor eninger på bedriftsnivå. Kampen
dreide seg hovedsakelig om økonomiske
spørsmål - lønn, arbeidsforhold, diskriminerende ansettelsespraksis etc.
Med veksten i det eritreiske folkets
politiske bevissthet i alminnelighet og
oppkomsten av et lite,men artikulert
og patriotisk småborgerskap begynte
arbeiderklassen å delta energisk i
kampen for nasjona,t uavhengighet.
Perioden etter den imperialistisk
iverksatte føderasjonen mellom ·
Eritrea og Etiopia (1952 - 62) var
vitne til et oppsving uten tidligere
sidestykke i arbeiderbevegelsen.
I desember 1952 dannet de eritreiske
arbeidere sin egen organisasjon for å
fortsette den politiske kampen. Denne
organisasjonen, fagforeningenes fellesunion, ble en av Afrikas første fagforeninger.
Ikke før var fagforeningen proklamert
så reagerte den etiopiske regjering
med brutal voldsbruk. Agenter for
regjeringen skjøt og såret presidenten
i fellesunionen som senere ble utvist
fra landet. De etiopiske okkupantene
forbød dessuten Unionen og dens avis,
the Voice of Eritrea, og erklærte enhver forsamling ulovlig. De eritreiske
arbeiderne gikk til streik og arrangerte
protestdemonstrasjoner som ble møtt
med politibrutalitet.
En annen form for undertrykking
som Etiopia brukte under føderasjonen
var økonomisk plyndring. Med henblikk på å forkrøble Eritreas økonomi demonterte den etiopiske regjering Eritreas nøkkelindustrier og overførte dem til Etiopia. Dette etterfulgte
en bevisst politikk som forbød nyindustrireising i Eritrea. Dette resulterte
i emigrasjon av eritreiske arbeidere
til Etiopia, SU dan og land i Midt-<j'.)sten
og Europa.
Forbudet mot fagforeningene og
spredningen av tusenvis av arbeiderer
kvalte ikke den voksende militansen
i den eritreiske 'l.rbeiderklassen.
Politisk agitasjon fortsatte i hemme~lige former.
Omkring 1957 hadde arbeiderklassen
rukket å vinne støtte og allierte hos
de eritreiske studentene. De sistnevnte, arrangerte sammen med
arbeiderne, protes tdemons tras joner
mot etiopisk herredømme i alminnelighet og fordømte underkuingen av
Eritreas offisielle språk, beslagleggingen av det eritreiske flagg og det
eritreiske offisielle regjeringsstempel.
Den eritreiske arbeiderklassens
militante kamp under føderasjonen
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kulminerte i signalet om generalstreik
i 1958 som lammet de største byene
i dagesvis. En kjempedemonstrasjon
som mobiliserte tusener av arbeidere,
studenter og andre undertrykte masser
ble arrangert for å fordømme Etiopias
økonomiske og politiske undertrykking
og kreve uavhengighet.
Den etiopiske regjering knuste demonstrasjonen med væpnet makt. 88
mennesker ble drept , mer enn 450
såret og tusener fengslet.
Denne hendelsen ble inspirasjonen
for den eritriske arbeiderklassens
beslutning om å heve kampen opp på
et høyere nivå . En undergrunnsbevegelse, den eritreiske frigjøringsbevegelse(Eritrean Liberation
Movement) ble øyeblikkelig dannet
og spredte massiv politisk agitasjon
og la grunnlaget for den væpnede kam pen.
Da den eritreiske frigjøringsfronten(ELF) bebudet innledningen til en
væpnet kamp i 1961 (året før Etiopias
voldsanneksjon av Eritrea) vekket det
de dypeste følelser i -det eritreiske
folket, arbeiderklassen innbefattet.
Arbeidere, bønder og studenter strømmet snart til fronten i store antall.
UNDER DEN VÆPN EDE KAMPENS
PERIODE
Gjennom et tiår etter at gnisten til
den væpnede kampen i Eritrea var blitt
antent, led arbeidernes bevegelse tilbakeslag og sank ned i en bølgedal.
Arbeiderklassen var uten støtte eller
ledelse fra ELF under den ondsinnede
undertrykkingen fra det etiopiske føydalregimet . Ikke desto mindre var
eritreiske arbeidere aktive i den
nasjonale uavhengighetskampen. Mange
sluttet seg til den væpnede kampen på
landsbygda. I hver eneste større by og
på plantasjene dannet eritreiske
arbeidere støttefond og andre forsynin
ger for fronten. De førte også kamper
for å forbedre sine elendige arbeidsvilkår. De organiserte tallrike streiker ,
gå sakte aksjoner og sabotasjeaktiviteter.
EPLFs tilkomst var av avgjørende
betydning for den eritreiske arbeiderklassens kamp . Helt fra starten av

revolusjonær erfaring og organisasjonsevne . .. Det eritre·t ske proletariatet
må finne sin rettmessige plass innenfor fronten ... bøndene og intellektuelle må også oppta proletariatete: ideologi. .. "(Vanguard, vol. l, no. 8 July
1975). EPLF fastslo videre:"Arbeiderklassen er den mest revolusjonære og
er den eritreiske revolusjonens fortropp. "(Sprark, vol. l, no. 8, Dec . 1975).
ERITREAS ARBEIDERORGANISASJON
Ved å basere seg på denne analysen
har EPLF støtt og sikkert arbeidet for
å organisere arbeiderklassen og alle
undertrykte masser. Under EPLFs
førerskap har eritreiske arbeidere allerede dannet sin egen revolusjonære
masseorganisasjon - den eritreiske
arbeiderorganisasjon.
Den eritreiske arbeiderorganisasjon
kjemper for å politisere og organisere
eritreiske arbeidere for å sette dem
i stand til å marsjere i spissen for
folkets kamp for nasjonal frigjøring.
Arbeiderorganisasjonen fungerer
for det meste under jorda (inntil den
nylige frigjøring av større byer som
Keren, Decemere etc.) og danner
celler i hver eneste bedrift og plantasje
der utstrakte politiske diskusjoner
blir ført blant arbeiderne for å heve
deres nasjonale og klassemessige bevissthet. I dag har tusener av arbeid-
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vært en merkesak. Navneforma Noreg
har minimalt grunnlag i norske dialekter, og utmerker seg kun ved å
være spesiell.
Og Olaf Almenningen skriver om forholdet mellom dansk, svensk og
norsk:"Det finst visseleg mange nærskylde drag i dei tre måla, men det
som skil er meir interessant enn det
som samlar."(sitert fra Språk og
Politikk, Det Norske Samlaget,s.1O6)
Oddrun Grønvik bruker en halv side
i den nevnte artikkelen i NMU-nytt
til å åje seg over kulturpresset
fra USA-imperialismen, som fører til
at "den norskeskulen må gje opplæring i engelsk like sjølvsagt som sku
lane i dei aust -europei ske landa må
gje opplæring i russisk."
Undertegnede derimot er svært glad
for å ha fått opplæring i engelsk på
skolen, og ser på det som en
uvurderlig fordel for den norske arbeiderklassen at den får lære seg
fremmedspråk.
"EN FREMTID FOR VÅR FORTID"

Medlem av Folkets Militsia
fattet EPLF grundig at nøkkelen til en
gjennomføring av den eritreiske revolusjon ligger i enheten mellom alle
patriotiske klasser , med arheider bonde alliansen som kjernen og
proletariatet i lederskapet .
EPLF fastslo:" For at det eritreiske,
folkets revolusjon skal kunne nå sitt
mål, dvs. å befri Eritrea fra imperialistisk og kolonialt herredømme (den
første fasen i vår revolusjon) 01, å
bygge et sosialistisk samfunn i E ritrea
(revolusjonens andre fase). m å bønd ene og proletariatet usvikelig føre
kampen til ende. . . Av diss e to
klassene har imidlertid proletariatet
et høyere bevissthetsnivå, større
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ere i by og på land sluttet ,seg tii arbeiderorganisasjonen og spiller en
aktiv rolle i dell nasjonale frigjøringskampen.
Den eritreiske arbeiderorganisasjonen har spilt en ytterst sentral
rolle i EPLFs operasjoner i byene.
Tett koordinert med folkehærens byenheter har arbeiderorg!!ni:sasjonen
planlagt og ledet tallrike operasjoner
som innbefatter erobring av medisiner
maskineri, våpen, klær og andre
nødvendighetsartikler .som har blitt
transportert til de frigjorte områdene.
I tillegg til å lede og framskynde
arbeiderne til å danne sine egne masseorganisasjoner arbeider EPLF målbevisst for å så proletariatets revolusjonære ideologi blant de brede masser. Et antall publikasjoner med
slikt siktemål blir utgitt. Flere maneist - leninistiske klassikere (inkludert det Kommunistiske Manifest,
Staten og Revolusjonen, Fire essays
om filosofi), er blitt oversatt og spredd ,
blant massene.EPLF trener opp hundrevis av kadre fra arbeidernes, bøndenes
og de revolusjonære intellektuelles rekker som har blitt herdet i krigens flammer og bevæpnet med pl""letariatets
verdenssyn. På denne måten har EPLF
skapt gunstigst mulige betingelser
for arbeidernes bevegelse, . for konsolideringen av proletariatets ledende
rolle i frigjøringskampen

Slagordet var forsåvidt relevant
nok da det ble lansert i forbindelse
med arkitekturvernåret. Helt malplassert er det imidlertid som parole for norsk språkpolitikk. Det samme kan trygt sies om Riksmålsforbundet(RF) som har lansert slagordet
i denne sammenhengen.
Men denne "miljøvernholdninga' til
språket understreker bare enheten
mellom Riksmålsforbundet og Høgnorskflokken(for tida anført av AKP) .
Begge gruppene føler en intens avsky
overfor språkutvikling, og ønsker å
fryse fast språket på hvert sitt historiske nivå. De borgerlige kulturistene
i RF ønsker rimeligvis å bevare ·
språket slik det var under borger skapets kulturelle blomstringsperiode.
Dette for at de kommende slektledd
ikke skal gå glipp av det som for RF·
er "nasjonallitteraturen". Som de
selv sier det: vi vil være "sproglig
samtidige med Hamsun og Ibsen".
AKP søker enda lenger tilbake og vil
helst ha det Norske språket slik det
var den gangen det ennå ikke hersket
tvil om at Svalbard var norsk land.
Den felles tilbakeskuende holdninga
fører til at de to fløyene ikke får
hverandre som hovedfiender, men
tvert om en felles fiende - nemlig
samnorskfolk i alle varianter, eller
språklig tilnærmingspolitikk. ·
Hardt utsatt er 1938-normalen , som

I
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hadde som utgangspunkt :''tilnærming
mellom de to skriftmålene på norsk
folkemåls grunn". RF har ikke gjort
annet enn å kjempe mot normalen
siden krigen, og AKPs Per Gunnar
Gabrielsen vurderer den slik:"Samrøringsreforma i 1938 kunne ikkje
bli anna enn eit nederlag for folkemåletC), ettersom det var borgarskapet, med DNA-regjeringa si hjelp ,
som hadde makta. Å røre norsken
til, splitte opp og laga V'llfrie former
var hovudlina til herskarklassa i
1917 og 1938. Fekk dei fyrst hol på
festninga, datt ho vel i hop raskt,
tenkte dei som rådde over maktmidla."
(sitert fra Kontrast f,8). Og i "Materialisten":" 193 8-normalen .. .. drog _
nynorsken i unorsk lei".
Selv om vi kan styre oss for sosialdemokratisk salamandernorsk,
ser vi at det neppe er noen mer realistisk og rimelig løsning på mål- .
kløyvinga i Norge enn ne_ttopp en
tilnæ rming som tar hensyn til
begge skriftmålstradisjonene +
talemålet.
For ytterligere å understreke enheten i kampen for nasjonale verdier
må vi nevne at riksmålsfolk og
høgnorskfolk sto' skulder ved skulder
i 1931 og krevde norsk anneksjon av
Grønland. Dettii for /Lavsanne alle
AKPs beskyldninger om at riksmålsfolk ikke skulle være nasjonal- ·
sinnede. Vi venter spent på å se
alliansen gjenopprettet i Svalbardsaka!
SV: MODERAT NASJONALISME,
FOLKEMÅL OG MAKTSPRÅK

SV vil nødig beskyldes for å ha noen
"linje" i språkspørsmålet, men mange
representanter for partiet har gjort seg
sterkt gjeldende i språkstriden.
De er å finne i Noregs Mållag(NM) /
Norsk Målungdom(NMU) og i Landslaget for Språklig Samling(LSS).
LSS blei danna i 1959 - noe som må
settes i forbindelse med l æreboknormalen av samme år . Denne representerte et steg vekk fra DNAs gamle til nærmingspolitikk, og LSS tok på seg
oppgava å videreføre DNA sin
språkpolitikk fra 30-åra. Hovedvekten
blei, lagt på arbeidet med skriftmålet,
ettersom dialektene var noe som ville
forsvinne med tid og stunder.
Denne såkalte språkteknokratiske politikken led imidlertid nederlag på siste
landsmøte, og organisasjonen har utviklet seg til å bli mer eller mindre
Forts. s. 7 ·
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Block-Watne s treik.e n
og streikestøttearbeidet
STREIKEN OG DENS NEDERLAG

.
.,

Tømreraksjonen ved Block-Wathne
i vinter ble p;"i alle vesentlige punkter
en streik som led nederlag. Utgangs punktet for streiken: at LO og ikke
bedriften skulle foreta oppmi\lingen
av arbeidet deres. vant ikke fram . De
senere oppsigelsene ble rett nok
trukket tilbake. Ikke desto mindre
valgte de aller neste arbeiderne :1
s9ke seg arbeid annetsteds, noe som
klart indikerer at de hadde opplevd
sin aksjon som et nederlag.
Årsakene til nederlaget er flere.
Det er vil,.1:ig ;°1 understreke at streiken
i utgangspunktet var spont~m og dårlig
forbered t. Bl. a. var de streikende
i denne fasen tilbakeholdende med å
gi inform-isjoner utad , og streikekomiteen deres ble holdt hemmelig
En spontan solidaritet ved øvrige
arbeidsplasser i distril,.1:et bedret
imidlertid dette forholdet , og en tid

I

syntes sit1.1asjonen igjen å tegne
lysere.
Imidlertid var det ikke den erkla:rte
solidaritet med streiken deres som de
streikende tok mest alvorlig. Tvert
om rettet de seg etter forslag fra representanter for det lokale fagforeninggsbydk rnti. som iverksatte
uformelle forhandlinger på betingelse
av at de streikende holdt seg i ro dvs. at de ikke utnyttet den solidaritet som var blitt erktt'rt dem til
offensive aksjoner. Selv om dette ble
klart først senere, hadde de streikende med dette dømt seg selv til
nederlag. Bedl"iften på sin side holdt
seg nemlig ikke "i ro" , men spilte
aktivt µ:I mange hester, bl.a. gjennom aktiv agitasjon for å skaffe
streikebrytern . .Denned kunne bedriften gjennom hele sluttfasen av
streiken spille offensivt overfc r de
streikende og slik va're garantert
deres nederlag.

Om målstrev og bakstrev

identisk med den'sosiale" fl9ya i NM
NMU, som legger hovedvekten av arbeidet på dialektreising. Denne fløya
er SV-dominert, og det samme gjelder den nye ledelsen i LSS.
SVerne i målrørsla/ LSS bruker mye
tid på å avgrense seg mot nasjonalisme
av AKPs type, og leverer til tider hederlige bidrag i den sammenhengen.
Men ingen må forledes til å tro at
SVern avgrenser seg mot nasjonalismen overhodet. Han/ hun mener bare at
det som er galt med AKP sin nasjonalisme er at den er urealistisk Danmark truer ikke Norge økonomisk
og politisk. Når nasjonen virkelig er
i fare , mobiliserer SV sine tropper
for å forsvare den. Helge Sandøy gjør
opp status for målrørsla i 197 5:
"I EF såg Noregs Mållag eit trugsmål mot sjølvstendet vårt. Men nye
farar ventar. I dag er vi ( dette pronomenet onfatter tydeligvis alle klasser i nasjonen Norge . G. J.) eit ettertrakta byte for internasjonal oljekapital.
Det krev at vi er på vakt så ikkje internasjonale konsern får styringa med
oljepolitikken her til lands. Skal vi
sikre oss full suverenitet, må vi ikkje
binde oss til internasjonale avtalar
som avgrensar råderetten. " Og
videre:"Det er ingen tvil om at vi kan
sjå ... vårt eige arbeid som en del av
striden mot imperialismen."
SVernes oppslutning om de respektive
prinsipprogram taler jo også for seg.
§ 8 i prinsipprgrammet til LSS:
"LSS ser det anglo-amerikanske
språkpresset som en stor fare for
norsk mål i dag , og vil arbeide for å
verne det norske målet mot dette
presset."
(Vi ser her det dypt urettferdige i
påstanden om at LSS-formann Wiggen
har "vanvørnad for det nasjonale sµørs
målet.")
Når nasjonen ikke er i overhengende
fare, prioriterer SVerne dialektreising og kampen for folkemålet
høyest. Almenpolitisk knyttes dette
særlig til kamp mot sentrumskreftene, - det er altså tradisjonene fra
"Målreising 1967" som blir tatt vare
på. Eller som jan Olav Fretland
uttrykker det:
"Dersom utviklinga i samfunnet trugar folkemålet, må vi kjempe mot
denne utviklinga. "(Språk og Politikk,
s. 72.)
Folkemål/ dialekter (og også nynorsk
skriftmål) betraktes av SVerne som
"motkulturelle 'størrelser, og dialekt reising blir klassekamp:

Imidlertid spilte det i denne forbindelse også en a·vgjørenæ rolle
at de streikende så klart distanserte
seg fra AKP og åpent erklærte at de
selv ville lede streiken. At AKP på
dette grunnlag trappet ned streike støttevirksomheten og f.eks. på
AKPs OG STREIKESTØ TTEKOMIuniversitetet i Oslo overhodet ikke
TEENES INNSATS
drev streikestøttearbeide , IDå tas
som nok en bekreftelse pa denne
gruppens opportunistiske. karakter.
Dersom en gruppering av AKPs
Et karakteristisk trekk ved Blocktype ikke får manøvrert fram en situaWathne- streiken var at den vakte
sjon der de streikende står henvist
uvanlig stor interesse på arbeidstil støtte fra AKP og bare fra dem,
plassene og uvanlig liten interesse i
lar de like godt væ re med å drive
de mellomlagsgrupper der AKP står
streikes tøtte arbeide.
sterkt.
KUL for sitt vedkommende merket
Dels skyldes dette streikens karakter.
heller ikke noen overstrømmende
En forutsetning for AKPs streikestøtterespons fra de streikend·e s side med
arbeidehar nemlig alltid vært at streiken
hensyn til det streikestøttearbeide
det gjelder, har kunnet framstilles
som ble drevet. Dette kan selvsagt
som et objekt for medlidenhet .
tas som et tegn på politisk svakhet
"Kravene er rettferdige", utlegges
fra de streikendes side. Ikke desto
det vanligvis med patos som om det
mindre ble streikestøttearbeidet var tenkelig at arbeideres økonomiske
og ikke minst de politiske aspektene
offensiv overfor kapitalistklassen
ved dette - på denne bakgrunn b·a re
kunne være "urettferdig". Selve ·
desto mer viktig. Og vi tr11ppet derfor
kravenes karakter umuliggjorde i
opp støttearbeidet på et tidspunkt da
Block-Wathne-streiken en slik foropportunistene i AKP la streikestøtteS_lb_tnin_g_, og godt var det.
arbeidet på hylla.
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"Dialektreising blir altså ei reising
motoverklassen, for folkeleg kultur, den blir klassekamp".
(Jan Olav Fretland, Språk og Politikk , s. 75)
Vi skulle gjerne liktå vite mellom
hvilke klasser denne kampen står!

I

De årlige dialektaksjone~e til NM/
NMU , med hovedparole :Tal
dialekt - skriv nynorsk"går ut på
en generell oppfordring til folk om
å tviholde på dialekta si. Dialektbruk blir tillagt egenverdi - det
å bruke folkemål er en progressiv
handling i seg selv.
Dette henger sammen med SVernes
hang til å dyrke enhver ytring
som stammer fra folkedypet (på
folkemål) - ·. iansett denne ytringens
innhold (klassekarakter) .
Og Nl\1Us §6:
"Presset frå den internasjonale
storkapitalen er ein stor fare for
norsk språk og kultur. Som ei følgje
av dette presset aukar det framande
innslaget i språket vårt. Framande
ord og seiemåtar trengjer unna norsk
måltilfang. Dette gjer folk språkleg
usikre og gjer det vanskeleg å målbera
seg.
Nl\1U går inn for eit norsk fagspråk
og norske avl9ysingsord for utanlandske lån. Vi. vil arbeide for at enkel setningsbygnad og folkeleg seiemåte skal vere stilmønster for
skriftmålet."
Kommunistene kan sjølsagt ikke ha
et slikt proteksjonistisk forhold til
norsk språk - tvert om. De må gå
inn for utvisking av språklige skiller.
Allikevel kan det være riktig å gå
inn for norske avløsningsord og
norsk fagspråk i visse sammenhenger - men dette vil utelukkende ha
kommunikative og pedagogiske årsaker, og aldri bunne i at vi foretrekker norske ord framfor utenland
ske.
Vi sier med Lenin:
"Proletariatet kan ikke støtte noen
form for styrking av nasjonalismen,
tvert i mot støtter det alt som kan
hjelpe til å viske ut de nasjonale
skilnader, og til at de nasjonale
sperringer faller. Proletariatet støtter alt som fører til sterkere og nærmere samkvem mellom nasjonalitetene, støtter alt som fører til at nas jonene smelter sammen. Å opptre
annerledes betyr å stille seg på det
reaksjonære og nasjonalistiske små borgerskapets side. "
(Nasjonal politikk . . s. 36)

SV :"Ideologik ritisk"orientering
Denne startet i -7:l, da Geirr Wiggen
i en dobbeltkrorilkk i Dagbladet maner
til "Ny målstrid". Rolv Mikkel
Blakar ga i samme år ut artikkelsamlinga "Språk er makt".
I denne sammenhengen legges
vekten på den semantiske (betydningsbærende) delen av språket,
som er ideologibærer. Wiggen
og Blakar vil altså drive ideologikritikk gjennom språket.
Wiggen innfører begrepet "maktspråk"
- det er slikt som "har umiddelbart
manipulerende funksjon, idet det er
slik konstruert at det fordekker bestemte forhold ved det temaet det formidler. Det ytrer seg både i ordvalg og setningsbygning."
Et eksempel på "maktspråk" er:
prisene stiger. Dette uttrykket er
i følge Wiggen tilslørende fordi
agenten mangler. Vi får altså ikke
vite hvem/ hva som gjør at prisene
stiger. Politikken er /avpersonalisert. (Som om det skulle være noen
person gitt å stoppe prisstigninga i
et kapitalistisk samfunn!)
Blakar er spesielt opptatt av at kvinneundertrykkinga i samfunnet nedfeller seg i språket. Han spør seg:
"Kan mannssamfunnet sprengast utan
språkrevolusjon?''
I forbindelse med denne "revolusjonen"
presenterer han to ulike teknikker
til bruk. Den ene er Nyskaping av
ord, den amke Språklig reversering.
Eksempel på det siste er "å innføre
begrepet yrkesmann (som skal svare til yrkeskvinn~; hvilket bare
er å fyre opp under den feministiske
overtro at grunnen til at alle kvinner
ikke er yrkesaktive skriver seg fra
feilaktige holdninger.
Kommunistene kan ikke innlate seg
på dens l ags spredning av illusjoner.
Det er klart at skillet yrkeskvinne /
hjemmeværende svarer til helt reelle
forhold i et kapitalistisk samfunn,
der kvinner fun~rer som reservearbeidskraft. Bare et sosialistisk
samfunn - og ingen holdninger kan
oppheve dette forholdet.
Be.grepene arbeidsgiver/ arbeidstaker har 6g vakt en viss moralsk
opphisselse i disse kretser. Begrepene er sikkert egnet til å framstille kapitalisten som gavmild og
arbeideren som grådig (i SVerns
bevissthet forholder det seg selvsagt omvendt!).
For å få slutt på dette misforholdet
blir begrepene arbeidsk}øper og
arbeidsselger lansert som alterna
tiver.

Og disse begrepene er jo virkelig .i
stand til å tilsløre realitetene. De
sprer , illusjoner om at arbeideren
får betalt for sitt , arbeid.
Arbeideren selger som kjent sin
arbeidskraft, så om man skulle operere med noen slags språklige nyskapninger, blir de relevante begrepene arbeidskraftkjøper/ arbeidskraft·selger.
ARBEIDERKLASSEN OG SPRÅKET
I overensstemmelse med Lenins
syn på utviskningen av nasjonale og
lokale språkskiller må arbeiderklassens holdning til språkstriden
i Norge være av pragmatisk karakter.
For det første skal språket fungere
godt som kommunikasjonsmiddel.
For det andre må arbeiderklassen
ta hensyn til sin egen pedagogiske
situasjon.
Når det gjelder skriftspråket må det
være riktig å gå inn for lin normal
på sikt - ikke minst p. g. a den skremmende store aktiviteten målkløyvinga
frambringer i småborgerskapet;
en aktivitet som er vel egnet til å
trekke massenes oppmerksomhet
vekk fra hovedmotsigelsen i samfunnet.
Dessuten representerer det en ekstrabe
lastning å måtte lære to nasjonalspråk
i skolen.
Hvis det var slik at den ene skriftnormalen hadde klare pedagogiske
fordeler framfor den andre - noe
som var tilfelle med nynorsk i forrige
århundre, både fordi flertallet av
befolkningen var bosatt på bygdene
og fordi alternativet var reint dansk ville det være rett å gå inn for at
denne blei enerådende.
Dette kan vi ikke se er tilfelle i dag ,
Derfor må vi gå inn for en tilnærmingspolitikk av den typen DNA sto
for i 30-åra, men som partiet mer
eller mindre har forlatt.
Den typen tilnærming vi bør gå inn
for tar utgangspunkt i begge skrifttradisjonene + talemålet.
Dette innebærer å ta stilling for
offentlig språknormering, mo~"fri sprogutvikling" - dvs. mot
at hovedstadspressa skal bestemme
hvordan skriftnormalen skal se ut.
(Nå må det påpekes at hovedsstadspressa vil virke språknormerende
uansett, slik at vi får en slags dob:..
belt språknormering, som ikke vil
være sammenfallende.)
Så lenge det eksisterer to skriftmål
må vi gå inn for likestilling mellom
dem - det vil f.eks. si å støtte den
typen krav målrørsla reiser i forb.
med Læremiddelaksjonene sine.
Forts. s. 8
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Intervju med utmeldt NKS'er
Gnisten vil med en
samtale med en nylig utmeldt NKS'er
illustrere på hvilken måte Marx og
Lenins revideres i NKS/ AKP, som et
ledd i smaborgerskapets interesse av
å forsøke å gjøre marxismen-leninismen ubrukelig som et redskap for
arbeiderklassens spesielle klasseinteresser og samfunnsoppfatning.
Gnisten: Du meldte deg lit av NKS pga
~ standpunkt gruppen inntok til
det nasjonale spØrsmål, hvordan
begrunnet du kritikken av dette standpunktet , og hvordan ble kritikken mottatt i NKS?
~..:....= Jeg reagerte i første rekke på
artikkelserien "Svalbard er norsk
land'i Klassekampen, og spesielt på
hvordan Stalins fire kriterier ble
benyttet. Kriteriene ble statiske begrep eller kjennetegn som man skulle
finne igjen i materien. På den måten
mente jeg at det nasjonale spØrsmål
ble et spØrsmål om geologi og natur~
rett. Deretter å bruke historien for å
begrunne det man på naturretslig
basis allerede hadde kommet fram
til, er fjernt fra hvordan Stalin har
ment at kriteriene skal brukes, nem lig
somforhold mellom nasjoner -dvs.
folk-ikke landområde r .
Dette var hovedpunktene i kritikken
i første omgang,og jeg ble oppfordret
til å skrive den ned,slik at saken kunne diskuteres grundig i organisasjonen .
På tross av kritikkens alvorlige karakter ble den aldri kommentert, diskutert eller drøftet i organisasjonen.
Derimot kom det et brev fra sentralkommiteen hvor argumentene fra
"Klassekampen"fullt ut ble akseptert,.
og hvor NKS's standpunkt til det
nasjonale spØrsmål ble fastlagt .
Gnisten: På dette tidspunkt var altså ikke
ikke det nasjonale spØrsmål behandlet
i grunnorganisasjonene?
J:Ø: Det hadde verken vært studier
eller diskusjoner i og om det nasjonale
spørsmål , og den kritikken av artiklene
i "Klassekampen" som kom, ble ikke
tatt opp. · NKS 's linje var et faktum
uten at medlemmene i NKS var kon soliderte på noe som helst.
Gnisten: Den demokratiske sentralismen som skal gjø re en kommunistisk organisasjon til et fellesskap
forvrenges jo i dette
tilfelle avledelsen i NKS for å unngå
diskusjon. Hensikten med den demokratiske sentralismen er det motsatte :å skape diskusjon på alle organisatoriske plan om viktige politiske spØrsmål for å nå fram til
enighet basert på politisk konsol-

I

idering.
~ Det er opplagt at et slikt system
hvor "ledelsen" skal avgjøre alle politiske SpØrsmål bare kan fungere pga
det lave politiske nivå blandt medlemmene., for de fleste er alternativet
å henge seg på det som kommer av
politiske utkjør fra "ledelsen". Som et
eksempel på det politiske nivå som
preget det som var av diskusjon om
det nasjonale spØrsmål, kan det nevnes
at Tharald Rode avs luttet den med å
konstatere, ved hjelp av lommeatlaset
i en 7 ende sans , at Svalbard ligger
nærmest Norge.
Gnisten: Hva la du særlig vekt på i den
videre behandling av det nasjonale
spørsmål ?
~ Den videre "diskusjonen" lå ste
seg fast i det jeg hevdet at "sjølråderetten" dvs . i Lenins begrepsbruk
selvbestemmelsesretten til nasjonene,
er en politisk og ikke en økonom isk
kategori. I den forstand man snakker
om nasjonenes prins ipielle likhet er
dette
noe som er skal opprettes
nasjonene i mellom som et politisk
prinsipp.
Gnisten : Når Lenin drøfter
spørsi;;1Tet om de demokratiske rettene sier han .:Påstanden om at det
ikke er mulig å virkeliggjøre nasjonenes selvbestemmelsesrett innen
kapitalismens rammer kan forstås
enten absolutt , i økonomisk b~tydning,
eller i betinget, politisk betydning.
I første tilfelle er den teoretisk
fullstendig feilaktig. (... )
I det andre tilfelle er denne påstanden
ufullstendig og upresis. For ikke bare
nasjonenes selvbestemmelsesrett,
men samtlige grunnleggende krav om
politisk demokrati under imperialh~
ismen er "gjennomførbare" kun i ufullstendig og forvrengt form , ... "
Kjernen i dette er jo at det politiske
krav om demokratiske rettigheter
må stilles på en måte som peker ut
over det borgerlige samfunn . Hvis
det gjøres til en økonomisk kategori
og ikke et politisk prinsipp er dette
en umulighet . Hvis man i tillegg ikke
skiller mellom nasjon og nasjonal stat,så blir det borgerlige samfunn
et etnisk antropologisk fenomen
og ikke et økonomisk politisk og
historisk.
~ Og til syvende og sist forklarer
en slik holdning til historien,,dvs.
egentlig natu rhistorien,den feilaktige
bruken av Stalins fire kriterier, som
var utgangspunktet for min kritikk.
Jeg ble nå bedt om å konkretisere hva ieg mente og tok for meg
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Når det gjelder talemålet er det
viktig å ta utgangspunkt i at dialektene
kommer til å forsvinne, på samme
vis som de nasjonale språkgrensene
vil utviskes mer og mer. Dette skjer
p. g. a. den store mobiliteten i samfunnet; fordi kapitalismen har skapt
"en bevegelig proletar".
I motsetning til dialektdyrkerne i målrørsla er vi i stand til å se den
progressive karakteren denne utviklinga har.
Av den grunn kan vi ikke støtte
NM/ NMUs dialektarbeid.
Men vi går i mot diskriminering av
dialektbrukere (f.eks. utestenging
fra arbeid, bolig p. g. a. dialekta),
På samme måte forholder vi oss til
språklige minoriteter - som f.eks.
samene. Selv om vi ønsker at samene
skal assimileres i den norske nasjonen
(medmindre de selv ønsker å opprette
en samestat), støtter vi deres selvfølgelige rett til å få førsteopplæring
på samisk - noe som også vil gjøre
dem bedre i stand til siden å lære
norsk.
Et spørsmal som må være av vel så
stor interesse for arbeiderklassen

Bd. 23 og 28 av Lenins coll. works
og la s ærlig vekt på hvordan proletariatet i Sveits skulle forholde seg
i
tilfelle krig.
Gnisten: Prinsippet hos Lenin, at han
utfra kapitalismens grunnleggende
trekk i begynnelsen av det tyvende
å rhundre , utleder stategien for arbeiderklassen om å forvandle den imperialistiske krigen til en borgerkrig,
til krig mot eget borgerskap. Også i
Sveits som et geografisk lite , men
imperialistisk land .
~Det er nettopp dette NKS/ AKP
i dag er uenig i. De hevder at verdenssituasjonen i dag er en annen enn i 1917
fordi det eksisterer to imperialistiske
supermakter.
Gnisten:Hvis denne beskrivelsen ikke·
er gyldig i dag , s å må imperialismen
være gått over i et annet stadium.
Det impliserer med andre ord at de
tilslutter seg Kautskys
teorier om "superimperialisme".,
noe som igjen betyr at AKP's revisjonisme ik ke er noen nyoppdagelse, men
at kun de former dame ideologien
oppstår i er nye.
~Det er klart at' treverden-teorien'
i sitt ideologiske innhold er uforenelig med Lenins imperialismeanalyse
når den som nå kjøres ut som en klasse
analyse.
Gnisten: Å spille på motsigelsene
innen imperialismen vil alltid være
viktig for å fremme en revolusjonær
situasjon , men at man deler det enhetlige imperialistiske verdenssystemet opp i artagonistiske blokker er
ren revisjonisme . Har ikke borgerskapet helt fra Pariserkommunens
dager til det eritreiske folkets frigjørings krig nettopp forenet seg mot
arbeiderklassens forsøk på å kaste
kapitalismens åk av seg?
~ Jo, og det paradoksale er at
når splittelsen i den imperialistiske
leir fører til krig mellom de imperialistiske land for en nyoppdeling
av verden, så skal man ikke utnytte
den splittelsen til å fremme ,
det leninistiskesyn:vend den imperialistiske krigen til borgerkrig, i alle
nasjonalstater, men til å forene seg
med sitt eget borgerskap, det vil si ta·
stilling for sitt eget lands borgerlige
regjering mot et annet lands borgerlige reg jering.
Gnisten: Men hva innbiller man seg er
vunnet ved å gjøre den internasjonale
arbeiderklasse til kanonføde i en nyoppdelingskrig, uten at en annen imperialistisk blokk seiler opp som den
som har hegemoni ?
E r ikke forkastelsen av Lenins strategi
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som norsk målstrid, er hvorvidt det
er slik at deler av arbeiderklassen
klarer seg dårligere på skolen enn
barn fra andre befolkninglag p . g. a.
at de er språklig retarderte.
At det forholder seg slik tyder bl.a.
Bernsteins undersøkelser i England
på.
Bernstein mener å kunne skille mellom
to ulike språklige koder- en avgrenset/
restricted (konkret, stedbunden , med
enkel setningbygning og lite nyansert
ordforråd.) og en utvida/ elaborated
(som er mer abstrakt og uavhengig av
tid og sted.
Arbeiderklassen(eller visse deler av
den)behersker bare den avgrensa koden, mens folk i yrker som krever
mer intellektuell aktivitet, behersker begge. Dette vil p;ege språkopplæringa av barna og dermed gi
arbeiderklassebarn problemer i
skolen, der den utvida koden benyttes.
Disse og liknende synspunkter har
skapt til dels sterke re aksjoner hos
en del følsomme akademikersinn.
Disse synes det er for galt å kalle
arbeiderklassens språk mindreverdig
- derfor har de kommet fram til at

det er like bra. men forskjellig.
Denne typen utslag av akademisk dårlig samvittighet er ikke til noen som
helst hjelp for arbeiderklassen tvert om'. Ved å pådytte a rbeiderklasser
en språkform som ikke fungerer i
skolen, sikrer bare akademikeren
seg monopol på å drive intellektuell
virksomhet, og sementerer forskjellen mellom håndens og åndens arbeid.
Kommunistene derimot må søke å
oppheve dette skillet, og derfor støtte
tiltak som er til fordel for arbeiderklassen i så henseende.
Det må nevnes at forsøkene med
såkalt Kompensatorisk undervisning
bare har fyrt opp under disse tenden
sene til å ville "beskytte" arbeiderklassen. Dette har stort sett gått ut
på ekstraopplæring i standardspråket
i førskolealder - altså undervisning
som ikke skiller seg kvalitativt fra
vanlig skoleundervisning, og dermed
dømt til å mislykkes.

for arbeiderklassen under krig og
NKS / AKP's sammenblanding av nasjon
og nasjonalstat uttrykk fpr at man ikke
ser skillet me lloin et imperialistisk
land som Norge og et land undertrykket av imperialismen, somEritrea ?
~ Siden spØrsmålet om hvordan
man skal forholde seg i krig er likt.
behandlet , dvs at man ikke skiller mellom en nydemokratisk og en sosialistisk revolusjon, betyr det at nasjonene
er utgangspunktet for politikken hele
tiden,og ikke nasjonalstaten i det ene
og nasjonene i d'it andre·.
Gnisten: Du hadde nå konkretisert ditt
syn, på omtrent samme tid kom APA 's
kritikk av treverdenteorien, hvilken
inflytelse fikk den på den videre diskusjon i NKS/ AKP?
~ Vi fikk utlevert en oversettelse
av lederartikelen i Zeri Populi, som
ingen fikk beholde -- fordi som det
ble hevdet var denne AKP's eiendom.
Kritikken av treverdenteorien som
sto her ble ikke diskutert. Senere kom
det imidlertid en fordømmelse av
APA 's kritikk som heller ikke ble
diskutert. Til slutt reiste P.G.Gabri elsen rundt til alle NKS lag og henviste
til hva som sto i AKP's prinsipprogram
om Kina og Albania . De tilløp til polit iske diskusjoner som det var i grunn.organisasjonene ble deretter systematisk kva lt med en mengde praktisk arbeid som medlemmene ble pålagt.
Gnisten :Eksisterer det overhodet planlagte studia:>pplegg for grunnorganisasjone~
~ N e i , bare spØrsmål som av en
aller annen grunn blir aktuelle tas 0r;p
sporadisk ,µplanlagt og tilfeldig. Studieopplegg om Marx og Lenin har ikke
forekommet s å lenge jeg har vært :
medlem.Grunnorganisasjonene er bare
arbeidslag for det
andre steder.
Gnisten: Siden studiene av Marx og
Lenin helt mangler er det ikke overraskende at f. eks. NKS' studentpolitiske linje er tvers igjennom borgerlig
og at det er mulig å opprettholde et
internt et skinn av radikalitet om den,
~ D a jeg bestemte meg for å gå
ut av NKS, fikk jeg ikke noe politisk
motsvar til min kritikk. Men svar
godt nok var at da ledelsen i NKS skul le ta stilling , kom de i intern krangel
om hva imperialismen egentlig er .
Noen mente det var et sosialøkonomisk system, mens andre mente at imperialismen er et faktum om man kan
påvise svindel og røverpaletikk..
En slik uenighet i en uttalt marxistisk
og leninistisk organisasjon uten at
uenigheten fører til organiserte studier
i hele bevegelsen, gjør det umulig for
politisk interesserte å være medlem
av NKS/ A1'P.
- både det å skrive og en ny språkform.
Østerbergs(1961) forsøk i Sverige
tyder på at dette kan ha noe for seg.
Han tok ikke spesielt utgangspunkt i
arbe iderklassen, men resultatene ·
er interessante i denne sammenhengen
likevel. Det viste seg at elever som
fikk opplæring på dialekt seinere behersket rikssvensken bedre enn de
som bare hadde blitt opplært i riks
svensk.
Men vi går ikke inn for denne typen
reformer for at elevene skal få
"meir tru på det verdfulle i heimemålet" eller for å "styrkja den lokale
identiten ", slik som er tilfelle for
Østerbe rgs tilhengere i Norge.
Det er utelukkende det pedagogis·ke
framskrittet som vil være av interesse for arbeiderklassen.

Det er også på sin plass å advare
mot at språklige faktorer blir tillagt
for stor vekt når man skal forklare
Det er mye større grunn til å se
med velvilje på pedagogiske reformer hvorfor arbeiderklassens barn ofte
klarer seg dårlig i skolen.
som tar arbeiderklassens talemål
Skolefagenes innhold i et borgerlig
til utgangspunkt for skriftmålsoppsamfunn i forfall kan jo få en stakkar
l æringa for at de siden skal lære å
normere.
, til å gi opp av ren kjedsomhet Dvs. a følge det pedagogiske prinsippet : spesielt perifert må dette innholdet
fortone seg for barn fra arbeiderom å gå fra det ~ e til det ukjente .
klassen.
GJ
Man slipper å lære to ting på fo gang
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