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Til
Tor Obrestad,
god kamerat og venn, en kommunistisk intellektuell som
har fått kjenne åssen det er å bli lagt for hat av det dumme og snikete norske Jante.
En kveld hos Tor gjorde at jeg bestemte meg for å slå
ned disse sidene. Denne boka er laga for sånne som ham.
Enig med meg er han kanskje ikke. (Men da var det vel
ikke noe å skrive om?)
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FORORD

Hva er dette egentlig?
Om hva? For hvem?
Dette er egentlig ikke ei bok. Dette er en liten pamflett på
20-30 sider som «vokste litt».
Som vennene mine veit, har jeg alltid for mye gjær i deigen,
sånn at baksten eser opp noe forjævlig. Ettersom jeg så åssen
det gikk, ga jeg opp tanken på artikkel i KLASSEKAMPEN
(og serie. Hm. 10 deler? Hm. 100 deler? Går de med på det?
Nei vel...). så blei det ei slags bok.
Nå veit en del folk at jeg jobber på ei bok. NB! Dette er ikke
den boka jeg egentlig skriver! Dette er ei anna bok. Ei mindre
viktig bok.
Hva slags bok er det egentlig?

(Om hva?)
Dette er ei bok om partiteori. Jeg drøfter hva og hvorfor partier er.
Det er sjølsagt ikke skrivi for moro skyld. Det er ment som
et innlegg i debatten om AKP(m-l) nå. Det er altså et reint matnyttig skrift. (Men jeg innrømmer at jeg syns partiteori er et
spennende emne.)
Nå har jeg i prinsippet ingen interesse av det lille, rare partiet for dets egen skyld. Jeg har lært uhyre mye der, jeg har
mange flotte venner der. AKP(m-I) har altså gitt meg svært
mye. Likevel: Den eneste grunnen til at jeg er med og fortsatt
blir det er for å kjempe for ei forandring i samfunnet. Snu opp
ned på Norge, forandre hele verden.
9
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(Som rein selskapsklubb kan jeg godt tenke meg andre alternativer enn det partiet.)
Det viktige spørsmålet for meg er derfor ikke hva AKP(m-1)
er sett isolert, i seg sjøl. Det er hva det kan bety for det store
flertallet som er (og alltid blir) utafor partiet. Det er dem partiet skal tjene, ellers har det ingen hensikt.
Derfor må åsså en partiteoretisk analyse av AKP(m-1) legge
hovedvekta på spørsmål som: Hva betyr AKP(m-1) i samfunnet? Hva er AKP(m-l)s utviklingsmuligheter? Partiets indre utvikling og forhold er interessant i forhold til sånne spørsmål, men ellers ikke. Dersom vi nå f.eks. kan påvise at
AKP(m-1) av politiske grunner er dømt til å skrumpe til ei sekt,
så er de indre kranglene og problemene akkurat like interessante som tilsvarende byråkratiske stridigheter i Norsk rasekattforbund.
Den indre debatten om AKP(m-l)s problemer har gått noen
år. Den er usystematisk, og den spriker. Jeg deltar ut fra mitt
syn. Det er, kort fortalt, at jeg er ganske misfornøyd. Det har
jeg vært i over fire år. Samtidig er jeg misfornøyd med mye av
debatten fra de som sier de er misfornøyd. Jeg deler misnøyen,
men syns få av dem evner å få bjeller på katta, treffe spikern
på hue — gi en fornufti g analyse av det som skjer.
Så her kommer mitt syn. «Kort og konsist uttrykt.»

(For hvem?)
Dette er skrivi «for familien». Medlemmer av AKP(m-1), Rød
Ungdom, NKS. Kamerater i Rød/Raud Val(g)allianse. Folk
nær oss, folk som har vært med, folk som er interessert i partiets skjebne.
Dette er ei snever gruppe. Jeg har ikke tatt hensyn til en leserkrets utenom dem. Om det interesserer andre — kanskje
utenlandske kamerater, kanskje ærlige sjeler som vil orientere
seg i det politiske Norge, eller skadefro sjeler som håper at
AKP(m-1) skal si «PANG!» — så håper jeg de finner noe av interesse. Men de er advart. «Dette er internt.»
10
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(Varedeklarasjon)
Som bok er dette prega av at det er laga på seks fridager i mai.
Dette er en produktivitet som kan sammenliknes med store
norske forfattere som L. Masterson og J. Michelet.
Dessverre preger det kvaliteten. Dette er ikke et skikkelig
lass planker, men en dårlig stabla kvisthaug. Et arbeid sånn
som jeg normalt ikke ville slippe fra meg. Språklig prega av
lange setninger, unødvendige fremmedord, dobbeltnektelser,
«osv.», gjentakelser, slappheter i formuleringene. I framstillinga en del unødvendige gjentakelser, en mengde sidesprang. I
teorien tvetydige og upresise forklaringer av en del forhold,
utilstrekkelig arbeid med begrepene.
Så hvorfor blir det gitt ut? Fordi jeg er «en enkel arbeider».
Jeg har ikke tid og mulighet til å jobbe lenger med disse sakene. I hue er jeg «en finurlig intellektuell», men min sosiale stilling hindrer meg i å fortsette å pusse og file på disse sakene.
Jeg er blitt bedt om å legge dem fram, jeg må gjøre det i denne
forma for å komme med i en debatt som går nå.
Dette skriftet inneholder ikke de sakene jeg sjøl mener det
nå er politisk viktigst å jobbe med. Det jeg mener vi nå framfor
alt trenger, er teoretisk arbeid som gjelder analysen av kapitalismen, teori og strategi for sosialismen og kommunismen.
Uten det ender vi før eller seinere håplaust i ei historisk blindgate. Med det åpner det seg muligheter..., men mer om det sist
i denne boka.
Det er sånne saker jeg egentlig skriver bok om. (Ei anna
bok. Ei viktigere bok.) Denne boka overlapper i enkelte avsnitt
det arbeidet jeg gjør «på alvor», bl.a. i noe av drøftinga av utviklinga av kapitalismen i Norge i del II, (mer nøyaktig i kapitlene 1 og 8 til 10). Men i den andre boka håper jeg å kunne gi
det en mer ferdig og fullstendig form, av interesse for et breiere
publikum og ikke bare først og fremst retta til «oss sjæl».

(Ei «foreløpig bok»)
Når jeg slipper fra meg dette, som jeg sjøl syns ikke er det vik11
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tigste og ikke ser bare bra ut, er det sjølsagt ikke fordi jeg mener det er «tull» eller «uviktig». Det ville være et uttrykk for
forakt, både for forlag og lesere. Det jeg skriver, bygger på
nokså mye diskusjon. Jeg er derfor sikker på at jeg tar opp
spørsmål av interesse. Jeg rekner med å si en del nytt. Og jeg er
dessuten så gæren at jeg trur jeg har en god del rett.
Men bokas uferdige form, og de raske og ufullstendig underbygde framstillingene den inneholder noen steder, gir den
likevel mest preg av et foreløpig debattinnlegg. Lenin slapp
riktignok fra seg en del saker som var grove i forma, når han
hadde hastverk. Han dreiv det jo langt. Men jeg er ikke noen
Lenin.
Derfor er forlaget og jeg blitt enige om at denne boka skal
gis ut i et begrensa opplag, med sikte på å fungere bare som ei
debattbok i 1982, og ikke være i salg lenge. Seinere håper jeg
det kan bli mulig å offentliggjøre mer ferdige ting, som kan
være egna til mer varig og brei spredning.
(Om «maoismen»)
I denne framstillinga bryter jeg en tradisjon. Jeg snakker om
«maoister» og «den maoistiske bevegelsen». Verken de kinesiske kommunistene eller maoistene i Vest har kalt seg dette. Vi
har snakka om «marxist-leninister», «ml-bevegelse».
Hvorfor jeg gjør det? Flere grunner.
Dels «sjokkvirkninga», dels nøyaktigheten.
Jeg prøver å få oss til å se oss sjæl «utafra», altså sånn som
«flertallet» ser oss. For oss er det viktigst at vi er de «egentlige
kommunistene», de virkelige forkjemperne for Marx' og Lenins teorier. Men for «andre» er «m-l'erne» en type kommunister, særprega ved at de er maoister.
Maoisme er jo åsså en riktig beskrivelse. Det skiller vår bevegelse ikke bare fra sånne som kaller seg «kommunistiske»
(som de pro-sovjetiske partiene), men åsså fra den gamle kommunistiske bevegelsen i Vest, den gangen den virkelig var kommunistisk. (Den kalte seg jo åsså «marxist-leninistisk»!)
Jeg skriver mye om de ulike bevegelsene i 60- og 70-åra som
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erklærte seg som tilhengere av teoriene til Mao. Jeg ønsker
ikke å legge hovedvekta på hvem i denne bevegelsen som var
«virkelige m-l'ere» og hvem som «ikke var det». Jeg putter
dem alle i den nyttige samlesekken «maoister».
Dette er åsså historisk rettferdighet. Det prøver nå forskjellige folk å retusjere ut av historia, f.eks. toppene i Albania.
For få år sia sa de at Mao var vår tids største marxist-leninist,
en verdig etterfølger av Marx, Engels, Lenin og Stalin. De studerte ham på partiskolen, kopierte hans paroler, etterlikna
hans innenrikspolitikk (f.eks. ved å innføre veggaviser). Nå sier
de at de alltid var kritiske til ham, for han var en skummel revisjonist i alle år. Det morer meg å være nøyaktig, og minne om
at det felles ved den internasjonale bevegelsen bl.a. albanerne
var med i, var det maoistiske.
Sjøl er jeg fortsatt kommunist og maoist, etter at røyken har
drivi bort og støvet lagt seg. Jeg har riktignok kommet til at et
problem er at maoismen på sitt beste var riktig men utilstrekkelig, bl.a. for oss i Vesten. For å få fram det bruker jeg begrepet maoisme som understreker det særskilt kinesiske og historiske (knytta til Maos tid) ved denne forma for kommunistisk, marxistisk teori.
Med maoisme mener jeg altså:
Den marxist-leninistiske teorien, som blei skapt av Mao og
propagandert internasjonalt fra Kina på hans tid.
Den internasjonale bevegelsen, som formelt samla seg
rundt denne teorien.
Med maoist:
En person som sjøl erklærer seg som tilhenger av denne
teorien og bevegelsen.
Riktig og gærent i teorien, skillet mellom «ekte maoist» og
«falsk maoist», det tar ikke definisjonen stilling til sånn som
jeg bruker den.
Forresten syns jeg godt vi kan bruke beteknelsen maoist
mer. Gamle Nils Holmberg sa til meg at han ville kalle det
«marxismen-leninismen-maoismen», alt det der med «Mao Zedongs tenkning» lød utenlandsk og kunstig. Dessuten lurte han
på hvor mange navn vi skal fortsette med å henge på. «Halv13
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stekt og ortodoks» ung mann som jeg var, rynka jeg sjølsagt
på nesa! Nå er Nisse dau. Men rett hadde han, som så ofte
ellers.
Vi kan vel godt kalle oss maoister. For det er jo det vi er? Og
låter det ikke bra?
Oslo, mai 1982
Tron Øgrim

(PS. Svar på kritikk av boka)
Setteren syns det er for mange understrekninger. Det har
han sjølsagt helt rett i. Det kommer av at jeg skriver som om
jeg står på en talerstol. Når jeg kommer med mine meninger,
så understreker jeg. Når jeg bare refererer sånt som har hendt,
lar jeg det være. Leserne kan jo bruke tekstbildet som ei slags
leserveiledning, se om det er understrekninger (eller ikke), og
hoppe over (eller la være) ut fra personlig smak og behag.
«Alle andre» syns det for mye «gåseøyer» (altså sånne:
« »). Det kommer av at jeg har fått jobba for lite med begrepene. «Gåseøyer» markerer derfor at mye er «upresist»:
Mange formuleringer «dekker ikke helt».
3) Noen syns det er for jævla mange sidesprang (digresjoner,
på intellektuelt). Det er med på å gjøre boka for lang (som
her!). På den andre sida trur jeg at for noen er mesteparten av
moroa i digresjonene!
I bunn og grunn er alle innvendingene mot forma riktige.
Dette har jeg alt sagt. Hele dette «PS»-et demonstrerer dermed
alle bokas viktigste «formsvakheter».
Ellers takk til forlaget og setteren for tålmodig og interessert
arbeid. Og til kameratene i studiesirkelen i IU, i Fredrikstad og
mange andre, som vil oppdage at de har hørt deler av dette før.
Deres interesse hjalp mye.
Fortsatt mai,
T. Ø.

14
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INNLEDNING
(AKP(m-1) — våren 1982)
La oss begynne med å ta for oss AKP(m-ps situasjon akkurat
nå.
Denne situasjonen er motsigelsesfylt. Det betyr at den kan
ikke kalles god. Det betyr at den kan egentlig heller ikke kalles
dårlig. Den er begge deler og en blanding, samtidig.
Noen journalister har riktignok begynt å snakke om
AKP(m-l) i fortid. «AKP(m-1) rakner». «AKPs vekst og fall».
I motsetning til i «AKPs storhetstid» har partiet nå mista enhver betydning. Osv.
At AKP(m-1) har mista enhver betydning går klart og tydelig
fram av at når x, y eller z melder seg ut, får det straks store
presseoppslag.
De første spådommene som «påviste» at ml-bevegelsen «var
over toppen» og nå gikk nedover, kom (trur jeg) på kronikkplass i Arbeiderbladet i 1968. Det var en ung AUF-er ved navn
Jan Otto Hauge som kom med dem. Siden har han vinni sin
plass i SV-avisa NY TID, sjøl sterkt redusert.
Dessverre er problema vi står overfor såpass virkelige at de
ikke lar seg trylle vekk ved å slå vitser på overdrivelser i pressa.
I de siste åra har en del folk gått ut av partiet. At kjente folk
går er i og for seg ikke unormalt (det skjer i alle partier) og heller ikke det mest skadelige. Viktigere er det at partiets medlemstall er gått en del ned. (Det er ujamnt. I noen fylker er det
liten eller ingen tilbakegang, i andre fylker er den konsentrert.)
Ungdomsbevegelsen er mye mindre enn midt på 70-tallet.
Det er motsigelser og det har vært partikamper som gjør at
deler av partiet fungerer svært dårlig. Dette er åsså ujamnt og
ulikt fra distrikt til distrikt og fra lag til lag innafor distrikta.
Samla sett er partiets evne til rask og kraftig mobilisering i
15
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noen typer arbeid gått mye tilbake i forhold til (la oss si) 1976.
Jeg sier noen typer. For i andre sammenhenger har faktisk evnen til mobilisering økt.
Jeg skal i denne omgangen ikke gå inn på grunnene til at dette har skjedd. Heller ikke er det jeg har nevnt en fullstendig katalog over vansker. Hensikten er bare å understreke at uansett
årsaker fins det alvorlige problemer, som gjør at vi har liten
grunn til å rope hurra.
På den andre sida — er ikke bildet entydig. Midt oppe i disse
problemene har AKP(m-1) faktisk åsså viktige framganger.
Når det gjelder den ytre oppslutninga om partiet lar det seg
slett ikke påvise at den er gått ned. Tvert imot. I valg — der
AKP alltid har vært og er lite — fikk AKP(m-1) i RV sitt største gjennombrudd i 1979, etter at alle de viktigste problemene
hadde begynt å utvikle seg. På grunnlag av valget i 1981 er det
alt i alt ingen grunn til å tru at RV har mista denne oppslutninga. I fagbevegelsen er tillitsverva til medlemmer og sympatisører av AKP(m-1) mangedobla fra slutten av 70-åra til nå, og
fortsetter å øke hele tida!
Dette samsvarer med de subjektive erfaringene svært mange
AKP-ere har: Aldri før har det vært så lett å stå fram som
kommunist, forsvare og vinne oppslutning om AKP(m-l)s
synspunkter. Det svarer til AKP-medlemmers rolle i streikene
våren 1982, der kjente fjes fra RV-lister og «partiet uten enhver betydning» dukker opp i spissen mange steder i landet.
Det svarer åsså til resultatene 1. mai, der tog på det grunnlaget
AKP(m-1) sloss for (som ikke var partiets program, men
klassekamp og anti-imperialisme) gjorde det bra aleine, og der
samorger over hele landet tok opp våre paroler i strid med
DNA/LO-toppenes linjer i en helt annen grad enn før. Samme
erfaring kom 8. mars. Ta f.eks. spørsmålet om Polen og Afghanistan. Mens en håndfull «NKP»-ere for noen år sia klarte
å holde Afghanistan-paroler vekk fra viktige tog 8. mars, i
strid med ønskene til nesten alle som gikk i slike tog (og tilmed
i strid med uttalelser fra «NKP»s egen kvinneorganisasjon),
måtte «NKP» sjøl gå i samorg-tog i vår med paroler mot Sovjet i Afghanistan, f.eks. i Oslo og Hammerfest.
16
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1. mai hadde vi trøbbel med taktikken mange steder. Dels
skyldtes det politiske og organisatoriske svakheter i partiet.
Dels skyldtes det — ironisk nok — partiets politiske framganger. Tog som vi på grunn av en del politiske paroler syntes var
dårlige, som blei misbrukt til reklame for DNA-toppen osv., la
seg på andre områder så tett innpå politiske paroler vi før har
vært aleine om, at det hele blei mye mer flokete enn åra før.
Oppi dette gjorde vi sikkert en del feil. Men vi bør ikke miste
perspektivene på grunn av det, sånn at vi ikke oppfatter det
positive i situasjonen.
Når det gjelder anti-imperialistisk solidaritet, har partiets
linje og enkeltkameraters arbeid (sammen med en masse folk
som verken er med hos oss eller enige med oss) skapt noen
svært gode resultater. Ta Polen-arbeidet, som har skapt den
største fagforenings-støtten til en anti-imperialistisk kamp etter 2. verdenskrig. Vi klarte aldri å få til noe sånt på midten av
70-tallet, som en del folk oppfatter som «AKPs gullalder».
Altså likevel hurra? Nei. Hensikten er her som i oppramsinga av problemer på begynnelsen. Ikke å hevde allment at
AKP går fram eller gi noen analyse av situasjonen som karakteriserer den som løfterik. Bare å peke på at framganger — tilmed betydelige framganger — faktisk fins. De har kommet
samtidig med og lever «kinn mot kinn» med vansker og tilbakegang.
Tendensen i partiets indre utvikling hevder jeg på samme
måte består av ei blanding av dårlig og godt, framgang og tilbakegang. Partiet er polarisert. Dels har det vært ganske betydelige politiske motsigelser. Sjøl om en del synspunkter nå er
sterkt svekka ved at viktige representanter for dem har meldt
seg ut (ingen er ekskludert), så fins fortsatt store politiske avstander, i det minste mellom ytterpunkter. Men enda viktigere
enn det er at partiet er organisatorisk polarisert, heterogent.
Det betyr, sagt på norsk, at forskjellige deler fungerer svært
forskjellig. Noen steder mener medlemmene at alt går til hælvete, fordi det fungerer sånn der. Andre steder skjønner ikke
medlemmene hva problemene er, fordi det går ganske godt.
Denne splittinga, polariseringa, spriken i partiet, er sjølsagt
17
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ei dårlig sak som svekker dets kampevne. Men det er bare den
ene sida. Medlemstallet har gått ned, men samla sett ikke så
mye. Folk går ut, men åsså inn. I hovedsak er det riktig å slå
fast at organisasjonen fra 1976 er intakt (men mindre), og støtten er intakt (men større). Mobiliseringsevnen i noen saker er
mindre, innflytelsen og den langsiktige evnen til å samle støtte
om saker er betydelig økt. Student- og ungdomsorganisasjonene er mye mindre enn i 1975, men en del sterkere og litt større
enn i 1979-80.
Mens en del av partiet ikke fungerer eller fungerer dårlig, er
det svære mengder partimedlemmer som er enormt mye dyktigere enn for 6 år sia. Noen (men etter min ærlige mening, altfor få) deltar i den indre teoretiske debatten på et høyere nivå
enn i midten av 70-åra. Den allmenne holdninga til vårt politiske grunnlag, beslutninger fra ledelsen osv, er langt mer kritisk
og sjølstendig, noe som i all hovedsak er sunt. Evnen til ytre
arbeid, massearbeid, er blitt enormt mye bedre, noe som viser
seg både i tallmessige resultater og i vurderinger fra folk fjernt
fra oss. (En studieleder på LO-kurs, partilojal DNA-mann, sa
til meg: Jeg trudde AKP-erne var blitt mjuke. Men jeg har
oppdaga at dere har bare blitt mye flinkere. Derfor er dere mye
farligere nå enn den gangen dere kom rett inn og begynte å vifte med røde flagg.)
/ debatten i partiet dukker det opp mye som jeg mener er
feil, og som, dersom det blir tatt til følge, vil føre til at partiet
slutter å være kommunistisk eller går i oppløsning. På den
andre sida trur jeg at de samme tendensene fantes i (la oss si)
1976 åsså. Men på denne tida lå de under overflata, fordi partiets «harde skall» tillot dem ikke å komme til syne. At sånt
kommer fram nå, kan derfor for meg ikke oppheve den klare
kvalitetsforbedring jeg ser hos masser av medlemmer, og den
(riktignok ennå spede) teoretiske og strategiske debatten som
har kommet i gang.
Så, altså, til hvor partiet står. Åssen skal vi forstå denne
merkelige blandinga av framganger og tilbakeganger, styrke
og vanskeligheter, muligheter og problemer? Dette har vart
noen år nå. Det skulle mane til nøkternhet. Kraftige spådom18
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mer om at hvis ikke sak xyz straks blei retta eller kameratene
æøå straks blei fjerna fra partiledelsen, ville partiet raskt gå i
oppløsning, har ikke slått til. På den andre sida har ikke vanskene blitt grunnleggende løst, heller. Vi har fått rett i viktige
spådommer vi kom med i midten av 70-åra. Internasjonalt har
avspenninga blitt avløst av åpenbare krigsforberedelser, og
Sovjets aggressive karakter har blitt stadig tydeligere. Høykonjunkturen har slått tydelig over i krise, arbeidslaushet og sosial
nedrustning banker på døra i lille Norge. Men store strømmer
banker ikke på med gratulasjoner for å fortelle oss at «dere
hadde rett». I stedet krangler vi innbyrdes, og krisa rammer
oss åsså.
Altså skulle vi nå kunne drøfte disse sakene uten altfor store
fakter og store ord. Ikke følelseslaust, men i hvert fall forholdsvis saklig og avslappa. Mitt ønske er ikke å bortforklare
noe som helst, fordi jeg er misfornøyd med denne situasjonen.
Misfornøyd fordi jeg ikke kan godta at partiet fortsetter å
fungere som nå, og fordi jeg ikke kan godta at vi ikke evner å
utnytte de objektive mulighetene jeg ser. Misfornøyd med mer
grunnleggende saker fordi... men jeg kommer tilbake til det.
Problemer av denne typen forsvinner ikke med bortforklaringer. De kan heller ikke knuses med springskaller, druknes
under en dynge med skjellsord eller blidgjøres ved at menigheten bloter en og annen uheldig prest. For marxister er ei første
forutsetning for å løse sånne problemer kritisk analyse. La oss
bruke teorien og vår kritiske fornuft for å finne ut hva som
faktisk er årsakene til det som skjer (og ikke hva vi, i våre søte
drømmer eller hatske hissighet, skulle ønske var årsakene). Bare det kan gi oss sjansen til å vurdere hva som eventuelt kan
gjøres.
Så — la oss se på hva slags fenomen AKP(m-l) er. La oss
granske hvor det kommer fra, åssen det har utvikla seg, og hva
slags rolle det spiller.
AKP(m-1) er et kommunistisk parti. Det kommer ut av en
konkret, historisk tradisjon. Den starter med Marx og Engels i
1840-åra og deres kommunistiske forbund, går videre via
Kautsky og II-internasjonalen, Bolsjevik-revolusjonen, Lenin
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og Stalin. Men AKP(m-1) blei stifta som et ledd i oppgjøret med
et flertall av verdens kommunistpartier som fulgte Sovjet vekk
fra den klassiske marxismens standpunkter etter 1956. Dette
førte til at tallrike nye partier blei oppretta, inspirert av marxismen-leninismen slik den var utvikla i Kina og framstilt hos
Mao Zedong. AKP(m-1) blei til som kommunistparti innafor
denne nye maoistiske kommunistbevegelsen.
Vi skal derfor først se på denne nye maoistiske bevegelsens
oppphav og utvikling, fram til dens allmenne nederlag nesten
overalt i Vesten i dag. Her skal vi legge hovedvekta på åssen
denne bevegelsen har fungert, ikke «internt i seg sjøl», men i
samfunna i vår tids Vesten.
Etterpå skal vi ta for oss åssen disse allmenne trekka passer
og ikke passer på den særegne norske situasjonen, ut fra ei
plassering av AKP(m-l) i det norske samfunnet.
Ut fra dette håper jeg å kunne trekke noen fornuftige slutninger både om de djupeste årsakene til AKP(m-l)s problemer,
AKP(m-l)s utviklingsmuligheter og partiets framtid.
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DEL I

En teori om svakhetene
i den vestlige maoismen
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(Hvorfor har maoismen brutt sammen i Vesten?)
Små grupper som utvikla en «ortodoks» kommunistisk kritikk
av Sovjet og Krustsjov, oppsto i flere vestlige land på 50-tallet.
Flere av dem inneholdt betydelige kommunistledere. Ingen av
disse gruppene fikk noen varig betydning.
Nye små grupper oppsto i samband med den åpne polemikken mellom Kinas Kommunistiske Parti (KKP) og Sovjetunionens Kommunistiske Parti (SUKP) etter 1960. De fleste av disse gruppene tørka ut og forsvant. Noen få av dem skulle danne
kimer i organisasjoner som blei betydelig større, men seinere.
På slutten av 60-tallet og fram til litt over midten av 70-tallet
vokste det fram tallrike organisasjoner som erklærte seg som
marxist-leninistiske i maoistisk forstand i alle vestlige land. En
del av dem organiserte tusener av medlemmer og sympatisører.
Enkelte fikk sterk støtte på universitetene og i forskjellige slags
ungdomsbevegelser. Noen få, spesielt noen i tidligere fascistiske land, blei ei viss kraft i fagforeninger, lokalvalg osv. Disse
gruppene grodde opp sammen med en flora av andre sjølerklærte «revolusjonære» organisasjoner.
Etter 1977-78 har et flertall av de vestlige «maoistiske» organisasjonene gått katastrofalt tilbake. Noen er redusert til
nesten ingenting, mens flere viktige organisasjoner har oppløst
seg sjøl. Flere har åsså gått fra sitt opprinnelige grunnlag og
åpent brutt med ideene til Mao Zedong. Dette har skjedd samtidig som at de fleste andre «revolusjonære» organisasjonene
har gått tilbake. Og samtidig som at den internasjonale spenninga, krisa og klassekampen i Vesten har økt.
Åssen skal vi forklare denne tilsynelatende paradoksale utviklinga?
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KAPITTEL 1

Teori om partier
1.1. Hva er partier?
Jeg begynner svaret med å angripe problemet hva er et parti?
(Partier og klasser)
Den klassiske marxismen forklarer oss at ulike klasser organiserer seg i partier når de skal kjempe for sine interesser. Partier og partiledelser er de nødvendige ledende delene klasser
trenger når de skal kjempe.
Denne forklaringa er uten tvil riktig. Men den er knapt nok
tilstrekkelig, når vi skal se på den konkrete utviklinga til
mange, forskjellige, virkelige moderne partier. Her trenger vi
ei mer «finmaska» forklaring.
For vi veit at i moderne kapitalistiske samfunn (som f.eks.
Frankrike, Italia — eller Norge) — er i hovedsak samme klasse
representert av ei lang rekke partier. I Frankrike, f.eks., er den
åpent og sjølerklært «borgerlige» sida av partispekteret splitta
opp i gaullister og ikke-gaullister. Og gaullistene sjøl har vært
splitta i ulike partiorganisasjoner. Samtidig er det regjerende
«sosialistiske» partiet til Mitterrand et borgerlig parti i virkeligheten. Åssen skal vi forklare dette mylderet? Ved å gå ut og
prøve å finne en egen «klasse» for hvert enkelt fransk (eller
italiensk, eller dansk, eller norsk) parti?
På den andre sida ser vi at svære og viktige moderne kapitalistiske land kan være helt uten partier som representerer store
klasser i disse landa. La oss for enkelhets skyld ta USA. Dette
landet er godt som eksempel, fordi det ikke fins noe betydelig
23
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parti som kaller seg arbeiderparti. Vi unngår dermed den forvirringa som det skaper i Europa at store borgerlige partier i
alle land kaller seg «arbeiderpartier».
Vi kan, med en viss rett, argumentere for at det amerikanske
sosialistpartiet (SP) var arbeiderpartiet i USA i tida rundt
1. verdenskrig, da Debs fikk en million stemmer som presidentkandidat. Vi kan, med samme rett, hevde at det amerikanske kommunistpartiet var arbeiderpartiet seint på 30-tallet
og først på 40-tallet, da det hadde et medlemstall som kunne
telles i hundretusener og stor faglig og intellektuell innflytelse.
Men hva med perioden etter 1950, da dette partiet var oppløst
og knust av revisjonisten Browder og heksebrenneren McCarthy? De partiene som har kalt seg arbeiderpartier i USA etter
denne tida har alle sammen vært små, i høyden med få tusen
medlemmer. Uten å vurdere deres politikk, kan vi slå fast at
mesteparten av arbeiderklassen i USA hai aldri hørt om dem,
og ingen av dem har hatt noen større innflytelse på betydelige
deler av arbeiderklassen i landet.
La gå at noen av disse organisasjonene har stått for en politikk som var (er) i arbeiderklassens interesse. Men vi kan ikke
hevde at de faktisk har spilt rollen som organisatorer og ledere
av denne klassens virkelige kamp for sine interesser. Det mest
positive vi kan si er at de kanskje kunne blitt frø til sånne partier.
På den ene sida ser vi altså at samme klasse kan representeres av ulike partier som kjemper innbyrdes. På den andre sida
ser vi at svære og viktige klasser kan være uten egne partier
som virkelig representerer deres interesser og leder deres
klassekamp i perioder på tiår. (Jeg har brukt arbeiderklassen
som eksempel, både fordi det er den største klassen i Vesten og
fordi den interesserer oss. Men jeg kunne med samme rett
brukt f.eks. de arbeidende bøndene i de vestlige landa. Eller
bysmåborgerskapet mange steder. Osv.)
Så åssen skal vi forklare dette mangfoldet av konkrete partiorganisasjoner, sammen med de opplagte manglene i partifloraen? Det er tydelig at en naiv og enkel forståelse av den
marxistiske tesen om at «klasser organiserer seg i partier» holder i hvert fall ikke.
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(Mot en for enkel forståelse av hva klassekamp er)
Nå er jo de klassiske marxistenes egen forståelse av hva klassekamp betyr, i virkeligheten verken naiv eller enkel. For å lage
en mer presis forklaring av det virkelige partimylderet, la oss
derfor begynne med det.
Altså — for det første: Ifølge marxismen er klassekampen ei
grunnleggende drivkraft i historia. Men denne klassekampen
gir seg langtfra bare uttrykk i åpen og klar kamp mellom klasser som står direkte mot hverandre (som f.eks. streik). Den gir
seg åsså uttrykk som kamp mellom forskjellige interesser i
klassene. Den 2. verdenskrig var (bl.a.) det tyske imperialistiske borgerskapets krig mot det engelske. I Norge splitta borgerskapet seg (grovt uttrykt) i en stor pro-engelsk og en mye mindre pro-tysk del. Vi ser her åsså åssen kamper som i siste omgang egentlig er uttrykk for klasseinteresser (hvem skal plyndre
koloniene) får en nasjonal, tilsynelatende klasselaus form. Vi
veit jo åsså at den norske staten og de norske kapitalistene er
interessert i å plyndre Sameland for å utnytte naturressursene
der. Mot seg får de ikke bare samiske fattigfolk, men åsså de
rikeste samiske reineierne, et slags samisk nasjonalt borgerskap. For seg klarer de norske kapitalistene å mobilisere tilbakeliggende og rasistiske strømninger blant norske arbeidere
(ikke noe flertall, men for mange).
Ulike deler av arbeiderklassen (eller bøndene, eller andre arbeidende klasser) kan åsså ha virkelig motsatte interesser. Om
vi kan hevde at deres interesser på lang sikt er felles, så kan deres kortsiktige, ulike interesser dominere den stillinga de tar.
Se bare på den forskjellige innretninga høytlønte fagarbeideres
kamp tok i fagbevegelsens første tid, i motsetning til ufaglærte
dagarbeidere som kanskje bare tjente en brøkdel av fagarbeiderne.
Kamper i ideologien — f.eks. i kunst, filosofi, vitenskap (og
sjølsagt politisk teori!) kan åsså være et uttrykk for klassekamp, sjøl om de som deltar i den slett ikke har det klart for
seg. Charles Darwin blei kritisert fordi han publiserte et arbeid
om menneskets avstamning «mens flammene fra Pariserkom25
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munen farget himmelen rød»! Undertrykkelsen av rocken i
USA rundt 1960 blei framstilt som et oppgjør med korrupsjon
(som virkelig fantes) og «uanstendig, sexy» musikk. (Derfor
blei åsså dette oppgjøret støtta av mange radikalere, og det blei
brukt som argument for undertrykkelse av denne musikken i
Sovjet og Kina.) Men i ettertid er det lett å se at ei viktig side
ved det var undertrykkelse av svart amerikansk musikk, noe
som gikk hånd i hanske med forsøka på å lage en hvit, reaksjonær motoffensiv mot den voksende borgerrettsbevegelsen.
Vi må altså ha klart for oss at klassekamp i det virkelige
samfunnet er drivkrafta i mange og mye mer kompliserte motsigelser enn de «åpne og reine» klasse-sammenstøtene. Dermed
er vi åsså på vei til en forståelse av de mangfoldige drivkreftene
bak partimønstrene.

(Klasse i motsetning til klasse-bevissthet)
For det andre må vi skille mellom klassers objektive og langsiktige interesser — på den ene sida — og deres forståelse av
sine interesser, og tilsynelatende, kortsiktige interesser — på
den andre sida. Dette betyr: For at klasser skal organisere partier som får betydning som deres ledelse, er det nødvendig at
mange innafor klassen forstår nødvendigheten av dette. Men
en sånn forståelse oppstår ikke med en gang — som all menneskelig forståelse tar den tid. Og det kan åsså være sterke
«ytre hindere» for at en sånn forståelse sprer seg.
Ta f.eks. borgerskapet i den europeiske middelalderen. Det
var i denne klassens objektive interesser å styrte føydalistklassen og ta makta, i hvert fall fra 1600-1700-tallet. (Her snakker
jeg om de store vesteuropeiske hovedlanda.) Enkelt uttrykt
kunne en sånn maktovertakelse gjøre at det kapitalistiske markedet blomstra, de rike blei rikere og Europas herredømme
over koloniene skøyt fart. Likevel var mengder av borgere i de
europeiske hovedlanda snille og gode støtter for konservative
føydale krefter fram til helt moderne tid. Hvorfor? Kanskje
fordi mange av dem det gjaldt hadde økonomiske fordeler av
regimet tross alt. Eller kanskje fordi de var reddere for følgen
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av at det blei styrta. Altså fordi de ikke så sine kortsiktige interesser tjent med å gå inn for den forandringa deres egen klasse, langsiktig og objektivt, hadde behov for.
Etter at ei gruppe eller et sjikt i et samfunn er blitt en klasse
objektivt, må det en egen prosess til for at den skal oppfatte
seg som en klasse subjektivt og begynne å handle ut fra det.
Dette kaller Marx og Engels i 1848 («Det Kommunistiske Partis Manifest») for å utvikle seg fra «en klasse i seg sjøl» til «en
klasse for seg sjøl». De pekte på at etter at arbeiderklassen i
Europa hadde oppstått, måtte den gå gjennom en egen utvikling for å «konstituere seg som klasse» «i seg sjøl». (Jeg foretrekker for enkelhets skyld å bruke begrepene «klasse objektivt» (det vil si at vi kan beskrive en klasse økonomisk og sosialt) og «forstå sine objektive klasseinteresser» (det vil si i hvilken grad et stort antall i klassen sjøl er subjektivt klar over
dette). Men meningsinnholdet er det samme som Marx' og
Engels' «klasse i seg sjøl», «klasse for seg sjøl».)
I virkeligheten forstår ikke en klasse sine objektive interesser
«for godt og en gang for alle». Utviklinga av klassekampen og
de politiske kampene fører til at sånn forståelse oppstår og går
under i forskjellige klasser, gang på gang. Ulik grad av bevissthet oppstår og går under. Vi finner politiske overgangsformer
som svarer til bevissthet som er i oppgang, men der konsekvensene er uklart forstått, eller bevissthet i nedgang. Ta f.eks. enkelte av de første frigjøringsbevegelsene i den 3. verden som
hadde preg av fredelige, reformistiske bevegelser for å be imperialistene om pent vær. Eller de reformistiske arbeiderbevegelsene i England først på 1800-tallet, som Robert Owens.
Owen sendte skriv til kongelige og storkapitalister for å overbevise dem om at de måtte behandle arbeiderne skikkelig. På
dette grunnlaget skapte Owen Englands første store lovlige arbeiderorganisasjon.
Vi må altså ikke vente bare partier som er uttrykk for klart
forståtte, objektive klasseinteresser. Dermed er vi åsså på vei
til en forståelse av det motsigelsesfylte i partienes politikk, og
mangler i partifloraen i forhold til den objektive klassestrukturen.
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(Partivesenets objektive karakter)
Ut fra dette skal vi nå forsøke å rigge opp en teori som kan forklare en del av de moderne partimønstrene.
(I dette innrømmer jeg at jeg har stjælt skamlaust fra den
italienske kommunistlederen Gramsci (1891-1937). Hans
drøfting av partier, hva de er og åssen de fungerer, satte meg i
gang med å tenke over disse problemene. I det som kommer,
vil gjelda mi til Gramsci være tydelig for den som har lest ham.
Men samtidig som jeg mener Gramsci var både nyskapende
og inspirerende, har jeg forbehold til en del av de teoretiske
slutningene han trekker. Det følgende er derfor ikke et uttrykk
for ei allmenn tilslutning til Gramscis ideer. Jeg har tatt det hos
Gramsci som jeg sjøl mener er nyttig og riktig og uhemma
blanda det med mine egne oppfatninger. Av samme grunn har
jeg latt være å bruke Gramscis terminologi. Sjøl om jeg peker
på slektskapet til Gramsci, er det følgende altså ikke noe lojalt
referat av hans teorier.)
I samfunnet kjemper ulike interesser mot hverandre. Ideologiske retninger, nasjoner, ulike økonomiske interesser, klasser.
Alt dette er, i siste omgang, uttrykk for klassekamp.
Klasseinteresser og interesser avleda av dem trenger ledelse i
sin kamp. Dette gjelder allment, for menneskesamfunn delt i
klasser.
I den europeiske føydale middelalderen ser vi f.eks. at slike
ledelser tar form av ulike kongehus (opprørere skaffer seg et
nytt kongsemne), ulike kirkesamfunn og religiøse retninger
(kristenheten mot islam, østlig mot vestlig katolisme, protestanter mot Roma), hemmelige selskaper (hekseriene i Frankrike, frimurerne osv.).
Med gjennombruddet for den borgerlige revolusjon (og
særlig etter den franske revolusjon) blir politikken stadig mer
skilt fra religion og tradisjonelle føydale former. Den blir
verdslig, ikke-religiøs, og må mer og mer framstille seg som et
uttrykk for «flertallets» interesser. (Dette må forstås allment,
og det fins sjølsagt masser av overgangsformer. Ta f.eks. de
religiøse partiene. De må stå fram som religiøse partier blant
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andre partier, i motsetning til middelalderen da politiske stridigheter tok form av motsigelser i religionen. Ta videre de kapitalistiske partiene som åpent forsvarer profitten. De må
framstille det som om «høy profitt er i alles interesse, alle blir
rikere hvis storkapitalistene blir aller rikest». Det samme gjelder moderne monarkistiske og føydale partier: «Alle fattige
tibetanere får det bedre hvis Dalai Lama får komme til makta
igjen.») Dette henger sammen med den borgerlige frigjøringa
av individet, det økte kunnskapsnivået, og at de store massene
i verden for første gang i historia blir trekt direkte med i
politikken.
Dette forklarer hvorfor partier og partivesen sprer seg til alle
slags land i vår tid, uansett ulik økonomisk utvikling og helt
forskjellig historisk bakgrunn. Partier er noe allment, ei form
som objektivt svarer til utviklinga av klassekampen i dette avsnittet av menneskehetens historie.
Partier er altså ikke en «vestlig ide» som blir «kopiert» forskjellige steder i verden, omtrent sånn som tidligere britiske
kolonier «kopierer» engelsk kultur som landhockey, cricket og
hvite krøllparykker på dommerne. Av samme grunn kan ikke
partivesen bare «avskaffes» ved lovforbud eller ideologiske
kampanjer.
Ulike interesser kjemper mot hverandre i moderne samfunn.
Sånne interesser organiserer seg i vår tid i partier. Det kan
være klasser (borgerskap, proletariat, småborgerskap), deler
av klasser (som det konservative norske pro-svenske og embetsmannsvennlige Høire i 1884), krefter som bygger på flere
klasser (som det norske Venstre ved starten i 1884, med støtte
av mange byborgere, storbønder, småbønder, radikale intellektuelle, arbeidere), partier som er klassepartier og representerer spesielle særinteresser av kulturell, nasjonal eller religiøs art (som de katolske og protestantiske partiene i SentralEuropa, som de nasjonale borgerlige minoritetspartiene i Finland og Belgia), som representerer grupper i allianse med utenlandske imperialister (quislingpartiene under 2. verdenskrig),
som leder nasjonal frigjøringskamp for hele nasjoner (f.eks. i
den 3. verden) osv.
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Kapitalismen dominerer verden i dag. Dette gjelder, enda en
stor del av verdens befolkning lever i land der det fins viktige
rester av føydalisme, der den borgerlige revolusjonen ikke er
gjennomført og der følgelig mye i samfunnet er prega av sånt
som var typisk for europeisk middelalder. Kapitalismen preger
likevel i økende grad åsså alle sånne land uten unntak. Kapitalismen har åsså hele tida sterkt prega alle sosialistiske samfunn
som har oppstått i det 20. århundret. Viktige rester av kapitalismen har bestått i dem hele tida.
I alle disse samfunna fins det objektive økonomiske interessemotsetninger mellom klasser og i klasser, nasjonale motsetninger, motsetninger innafor tradisjonell kultur og ideologi
og motsetninger med mer utvikla kultur og ideologi. I alle disse
samfunna fins det derfor åsså krefter som kjemper mot hverandre, som tross økonomiske og historiske forskjeller får felles
ytre trekk. I alle disse samfunna får slike krefter behov for å
skape seg ledelser og appellere til massene for å skaffe seg deres støtte. I alle slike moderne samfunn i vår tid oppstår derfor
det objektive grunnlaget for partivesen.
Dette er en parallell til det objektive grunnlaget for fagforeningsvesen i vår tid. Det har åsså spredd seg til alle verdensdeler og land med den mest ulike historiske bakgrunn og svært
forskjellige politiske systemer. Når det oppstår store, sammenhengende arbeiderklasser som er eiendomsløse, oppstår
åsså behovet for å stå sammen mot arbeidskjøperne og overvinne den spontane konkurransen om jobber og lønninger mellom de enkelte proletarene. Og fagforeningene sprer seg, tross
alle forsøk på å hindre det.
Ut av dette trekker jeg følgende slutninger:
Partier og partivesen er et objektivt fenomen, som svarer til
den historiske utviklinga av menneskesamfunnet i vår tid.
Partier utvikler seg ikke ut fra klassers objektive forståelse
av sine langsiktige interesser aleine. Partier oppstår ut fra forskjellige interessers subjektive oppfatning av at de trenger å
kjempe og trenger en ledelse.
Partier oppstår ikke først og fremst fordi noen finner ut at
de vil stifte en partiorganisasjon. Partier oppstår fordi det fins
30

www.pdf-arkivet.no/ogrim/ (2012)

slike subjektive interesser som skaper grunnlag for forståelsen
av at partier er nødvendige. Først da kan partier bli stifta.
Dette skal vi se nærmere på.

1.2. Parti - og «virkelig parti»
(Motsetninga mellom «virkelige partier» og formelle
partiorganisasj oner)
Det blir nå interessant å analysere ulike partier, ikke ut fra organiseringa av ulike partiorganisasjoner, men ut fra hvilke
samfunnskrefter som har gitt opphav til dem. I sammenheng
med dette blir det nyttig å dele sjølve partibegrepet i to.
På den ene sida har vi de ulike samfunnsinteressene som
«krystalliserer seg ut» som partier. I mangel av bedre begreper
kaller jeg dette for «virkelige partier». På den andre sida har vi
de formelle partiorganisasjonene. Det er sjølsagt en fare for at
denne dobbelte bruken av partibegrepet kan forvirre leserne.
Jeg har ikke finni på bedre navn, og det vil snart vise seg hvorfor vi trenger to forskjellige merkelapper for å skille disse to
ulike fenomenene.

(Et historisk eksempel: Utviklinga av Venstre)
La oss som eksempel ta den norske historia før 1905. Her var
Venstre det borgerlige nasjonale partiet. Dette partiet blei formelt stifta i 1884. Men historia viser at det «virkelige» borgerlig-nasjonale partiet hadde utvikla seg over ei årrekke før
1884. Det som skjedde dette året, var at det blei stifta en moderne partiorganisasjon for dette partiet.
Et moderne «virkelig parti» består av ei gruppe av ledere
som utarbeider strategi, teori, politikk for «partiet». Sånne ledere behøver ikke ha noen formell stilling (og de som har formelle stillinger i partiapparater, behøver ikke alltid være ledere
i det «virkelige partiet»). De behøver ikke engang ha politiske
stillinger i det hele tatt. De kan være offentlig kjente skriben31
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ter, forfattere, universitetsfolk, fagforeningsledere... En sånn
leder for det «virkelige» norske nasjonale «partiet» var
Bjørnstjerne Bjørnson. Han hadde aldri noen formell stilling i
partiapparatet Venstre. Han var likevel langt mer innflytelsesrik enn de aller fleste lederne av dette partiapparatet på si tid.
Han laga mye av ideologien og politikken for «det virkelige
partiet». Propagandaen for det parlamentariske borgerligdemokratiet. Klassealliansen (propagandaen for landsbygda i
bondefortellingene, streikestøtta til fyrstikkarbeiderskene).
Programmet for nasjonal sjølstendighet (han skrev «Ja vi
elsker»!).
Men et «virkelig parti» kan ikke bestå bare av ei gruppe ledere, uansett hvor betydningsfulle de er. Det må åsså ha oppslutning fra en større mengde «menige» tilhengere som identifiserer seg med og er lojale overfor «partiet». Disse massene,
som slutter opp om partiet, forstår ikke nødvendigvis hele
partiets program, eller hele hensikten til dem som leder det.
Det er godt mulig at de slutter opp om «partiet» på grunnlag av ei
samling enkle paroler, eller fordi de trur at det «partiet» skal gi
dem, er noe helt anna enn det som interesserer dem som går i
spissen. Det som er viktig, er at de er lojale overfor «partiet» slik
at de i praksis følger paroler og handler som partitilhengere.
Slik oppslutning hadde åsså det nasjonale «partiet» lenge
før Venstre blei organisert. Blant tilhengerne av dette nasjonale partiet fantes både radikale sosialister, republikanere og tilhengere av kvinnefrigjøring. Men blant «partiets» ledere var
det ingen sosialister, neppe noen gang et flertall virkelige republikanere, og ikke noe flertall som gikk inn for full og ubegrensa kvinnestemmerett! Likevel, breie masser identifiserte
seg med «partiet» og handla ut fra dets paroler.
Endelig trenger et «virkelig parti» ei mellomgruppe av organisatorer, som kan være bindeleddet mellom lederne og
massene av tilhengere og organisere at partiet handler samla.
Et sånt breit sjikt av politikere, stortingsfolk, avisredaktører,
skribenter og agitatorer, som var lojale overfor partiet og
fungerte på denne måten, fantes åsså lenge før partiorganisasjonen Venstre blei stifta i 1884.
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Vi ser altså at før 1884 hadde et «virkelig parti» krystallisert
seg ut. Det som skjedde dette året, var at en formell partiorganisasjon blei stifta. Denne organisasjonen fikk formelt
valgte ledelser osv. I sin tur virka dette sjølsagt åsså kraftig
inn på utviklinga av «det virkelige partiet». Men samtidig var
det, åsså etter 1884, helt sentrale ledere i det «virkelige
partiet» uten formelle stillinger i partiorganisasjonen — jfr.
Bjørnson.
La oss videre se på partiorganisasjonen Venstres utvikling
etter 1905. Venstre var det største organiserte partiet i begynnelsen av det sjølstendige Norges historie. Men denne partiorganisasjonen krympa hele tida og sprakk stadig vekk i flere deler.
Åssen forklarer vi det?
Med at partiorganisasjonen Venstre etter 1905 ikke lenger
svarte til noe «virkelig parti». De bevisste delene av arbeiderklassen hadde alt før 1905 laga sin egen partiorganisasjon, og
stadig flere «menige» Venstre-tilhengere flytta sin lojalitet over
til det «virkelige arbeiderpartiet». Ut av Venstre spalta det seg
halvhjerta en egen partiorganisasjon, Arbeiderdemokratene/
Radikale Venstre, som bl.a. var ei overgangsform mellom
Venstre og Arbeiderpartiet. På den andre sida gikk stadig
grupper av åpent kapitalistisk orienterte politikere fra Venstre
over til Høire. De splitta ut partiorganisasjoner som «Moderate Venstre» og «Frisinnede Venstre», som neppe var uttrykk
for «virkelige partier», men bare organisatorisk avspeila overganger til det «virkelige borgerlige høyrepartiet». Bondeorganisasjonene gikk seinere ut av Venstre og organiserte Bondepartiet (opphavet til Senterpartiet): Tradisjonelle kristelige
kretser gikk ut og organiserte Kristelig Folkeparti.
Hva skjedde altså? Partiorganisasjonen Venstre var etter
1905 av historiske grunner samlingsstedet for ulike samfunnsinteresser som ikke lenger hørte sammen i noe «virkelig parti».
Denne motsigelsen blei ikke løst med ett slag, fordi partiorganisasjonen Venstre var stor og innflytelsesrik, og dette var en
konservativ faktor, det «holdt igjen». Men gradvis blei den
løst ved at de ulike interessene organiserte partier mer i samsvar med de «virkelige partiene».
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Med dette har vi illustrert hvorfor det er viktig å dele partibegrepet i to i analysen av partiers utvikling.
(Ulike grenser mellom «virkelige partier» og

formelle part iorganisasjoner)
Min definisjon av «virkelige partier» svarer omtrent til det
Gramsci kaller partier. Ut fra dette skillet kan vi trekke flere
slutninger om forholdet mellom «virkelig parti» og formell
partiorganisasjon (eller om man vil, mellom parti og partiorganisasjon).
Flere partiorganisasjoner kan i virkeligheten være deler av
samme «virkelige parti» (som Høire, Moderate og Frisinnede
Venstre alle var deler av «det virkelige Hoire». Eller som de
fleste ulike gaullist-gruppene i Frankrike er uttrykk for samme
«virkelige parti» med røtter i borgerlig motstandskamp mot
fascismen og motsetninger til Sovjet, USA og England).
«Partier» kan ha en mengde «menige tilhengere» som er deler av dem i den betydninga at de oppfører seg lojalt overfor
dem uten at de er medlemmer av partiorganisasjonen, og det er
avgjørende for deres virkelige styrke. (Ta f.eks. DNA-lojalistene i fagforeningsapparatet og arbeiderklassen etter krigen.)
«Partier» kan ha virkelige ledere som ikke er formelle ledere. (Analyserer vi DNA på denne måten, så er det opplagt at
Tranmæl i det 20. århundre er dette «partiets» viktigste leder,
uansett hvilke stillinger han hadde i apparatet.) Ja, sånne ledere eller grupper av ledere behøver ikke alltid engang høre til
noen organisasjon.
«Virkelige partier» kan eksistere uten at det fins formelle
partiorganisasjoner, evt. lenge før de blir stifta, evt. på tvers
av dem. (Som eksempel på det første: «Det nasjonale partiet» i
Norge før 1884. Som eksempel på det andre: Nordstatsdemokrater mot sørstatsdemokrater i USA. Republikanere og Demokrater i USA svarer ikke til «virkelige partier», akkurat
som det britiske Labour må sies å svare til minst to «virkelige
partier» i dag, eller kanskje tre?: «Høyresosialdemokrater» =
Dennis Healy ( + SDP?), «Venstresosialdemokrater» = Benn,
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Foot, (og «moskvarevisjonistisk» = pro-sovjetiske i Labour
( + «CPGB»?))
«Virkelige partier» vil krystallisere seg ut der det fins sterke
subjektive interesser for det, sjøl om de ikke får mulighet til å
skape formelle partiorganisasjoner. Det som skjer i sånne tilfeller er at disse interessene i praksis krystalliserer ut kjente
personer, (intellektuelle, forskere, kunstnere, fagforeningsledere, politikere i partiorganisasjoner e.l.) som ledende talsmenn, ideologer og teoretikere for sine interesser, at det i
praksis oppstår et lojalt massegrunnlag av «tilhengere» som
orienterer seg i samsvar med «det virkelige partiets» retningslinjer, og at det i praksis oppstår mellomsjikt, kanaler for propaganda, paroler, ulike former for organisatoriske forbindelser, som holder «partiene» sammen. Etter hvert begynner disse
«virkelige partiene» å oppføre seg mer og mer som formelt organiserte partier, uansett.
Ut fra en sånn analyse blir det riktig å snakke om flere
«partier» utafor (og i!) det polske regjeringspartiet etter 1980.
Vi kan forsøksvis si et «sosialdemokratisk» (Kurori, det oppløste KOR), Lech Walesas «nasjonale katolske samlingsparti»,
et «høyrenasjonalt parti», og sikkert flere. (Det er altså noe
riktig i sovjetledernes anklage om at Walesa fungerte som
«partileder» sjøl om han aldri organiserte noe parti. På den
andre sida: Utviklinga i retning parti var objektiv. Så åssen i all
verden kunne Walesa unngå det, anna enn reint formelt?)
Jeg mener åsså at Kinas Kommunistiske Parti i 60- og 70-åra
(i det minste) hadde preg av å være to eller flere «partier». Forsøksvis: Et «Mao-parti» mot et «Liu-parti», rundt 1974-77
kanskje ett «firerbande-parti», et «Deng-parti» og et «Huaparti», alle med kjente ledere og utvikla ideologi, millioner av
tilhengere og hundretusenvis av kadre.
(Et sidesprang: Denne analysen av hva «virkelige partier»
er, er for meg den viktigste grunnen til at jeg nå mener det er en
fordel om det fins flere ulike, lovlige og organiserte partier under proletariatets diktatur. Dette er ikke fra meg begrunna
med at «folk i Norge vil ha flerpartisystem så vi må si vi er for
det av taktiske grunner». Heller ikke at jeg trur «at flerparti35
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system er den beste garantien for de demokratiske rettighetene
og mot at kommunistpartiet og staten degenererer». Nei, mitt
standpunkt bygger jeg på at jeg trur ulike «virkelige partier»
oppstår uansett, objektivt, fordi ulike virkelige samfunnsinteresser (økonomiske motsigelser, innflytelse fra tradisjonell
ideologi og politikk) vil «krystallisere dem ut». Dersom det er
forbudt å organisere lovlige partier, trur jeg derfor at det vil
oppstå ulovlige partiorganisasjoner som vil svare til slike «virkelige partier». Eller de «virkelige partiene» vil avspeile seg i
splittelser i statsorganisasjonen, kommunistpartiet og andre
lovlige organisasjoner, som i praksis vil spalte seg opp under
ledelse av forskjellige sentra og begynne å oppføre seg mer og
mer likt forskjellige organiserte og stridende partier. Derfor
mener jeg at det er til fordel for klassekampen og sosialismen
at slike «virkelige partier» og kampen mellom dem så langt
som mulig foregår åpent og i dagslys, og ikke underjordisk,
som intriger og ved hjelp av rettsforfølgelser og kupp, altså
pervertert. Dette håper jeg snart å skrive mer om i en annen
sammenheng.)

1.3. Partiorganisasjon «virkelig masseparti»
(Hva kreves for å organisere massepartier for en
klasses langsiktige, objektive interesser?)
Vi har nå gått så langt som jeg har tenkt (denne gangen) gjennom problemet «hva er et parti». (Vi skal riktignok komme tilbake til det seinere i teksten med en god del flere eksempler,
som jeg håper samtidig skal gjøre analysen i denne første delen
tydeligere.) Nå skal vi bruke denne analysen for å prøve å forstå forutsetningene for at det organiseres massepartier for
klassers objektive interesser.
Det skulle nå være klart at det er ikke tilstrekkelig at en klasse fins, ferdig økonomisk utvikla, for at det skal oppstå massepartier av denne typen. Det er ikke en gang tilstrekkelig at opp36
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lyste personer innafor denne klassen klart har forstått dens
objektive, langsiktige interesser.
Det er i tillegg nødvendig at det er virkelige, subjektive årsaker til at klassen kjemper, skaper virkelig bevegelse i samfunnet, og begynner å krystallisere ut et «virkelig parti». Det
må altså være et sammenfall mellom virkelige, utbredte subjektive behov for kamp nå og en forståelse for de langsiktige,
objektive klasseinteressene. Først da oppstår grunnlaget for
«virkelige massepartier».
Ta som eksempel borgerskapet før den franske revolusjon,
eller før 1905-revolusjonen i Russland. I begge disse landa hadde ypperlige borgerlige intellektuelle forstått nødvendigheten
av å styrte føydalismen en menneskealder før revolusjonene
kom. Disse ypperlige intellektuelle var godt kjent, deres ideer
blei spredd. Men de klarte ikke åvinne flertallsoppslutning i
sine egne klasser før langt seinere. Hva kom det av? Vel at
mange innafor borgerskapet tross alt klarte seg kortsiktig bra
og var på vei opp, sjøl om de mer eller mindre gjennomskua
føydalismen, så den som et hinder, ideelt sett kunne ønske seg
makta sjøl. De tok likevel ikke politisk stilling ut fra hva de
ideelt sett kunne ønske seg, men fra hva de på kort sikt så som
sine nære interesser. Vel åsså at de frykta forfølgelse fra reaksjonen hvis de slutta seg til borgerlig-revolusjonære standpunkter og grupper. Eller at de frykta resultatet om de store
massene kom i bevegelse. Eller alt dette.
De store borgerlig-revolusjonære partiene kom altså ikke
aleine som et resultat av at ideer blei spredd, uansett dyktigheten det blei gjort med, og hvor vidt de nådde ut. De kom først
da krisa førte til svære massebevegelser, fra fattigbøndene, fra
de fattigste i byene. Da oppfatta borgerskapet i masseomfang
både muligheten for å forandre systemet og den tvingende
nødvendigheten av det for å hytte sitt eget skinn. Da laga de
partier som kunne samle et flertall i de borgerlige klassene, og
som åsså appellerte til bysmåborgere, arbeidere, fattigbønder
om støtte ved hjelp av slagord som «demokrati», «frihet, likhet, brorskap». Det skjedde et sammenfall mellom massenes
subjektive vilje til kamp mot krisa og til å styrte undertryk37
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kerne, borgerskapets subjektive, kortsiktige ønske om reformer, og borgerskapets objektive interesse av å styrte føydalismen. Ut av dette grodde de store, organiserte borgerlig-revolusjonære partiene.
Vi kan helt parallelt forklare framveksten av de store marxistiske arbeiderpartiene i Europa på 1900-tallet, og store revolusjonære kommunistpartier i vårt århundre.
For at det store tyske sosialdemokratiske partiet skulle vokse fram, var det ikke tilstrekkelig at Marx og Engels analyserte
og forklarte den tyske arbeiderklassens langsiktige og objektive interesser. Det var åsså nødvendig at det oppsto en stor, virkelig og subjektiv bevegelse i den tyske arbeiderklassen. Denne
bevegelsen dreide seg om retten til faglig kamp, politiske friheter, økonomiske minstekrav. I denne kampen så stadig større
deler av den tyske arbeiderklassen seg tjent med å støtte det
marxistiske sosialdemokratiske partiet. Det skjedde altså ei
sammensmelting (mer eller mindre) av bevegelsen for arbeiderklassens langsiktige frigjøring og den kortsiktige bevegelsen
for arbeidernes nære interesser. Marx og Engels var åsså hele
tida fullstendig klar over at dette var nødvendig. Derfor er åsså
alt «Det Kommunistiske Partis Manifest» i 1848 fullt av paroler som dreier seg om stillinga til store «nære» kamper og tar
utgangspunkt i ulike virkelige, subjektive bevegelser (som Polens frihetskamp). Samme standpunkt fins hele tida i deres seinere arbeider.
På samme måte var det ikke tilstrekkelig for framveksten av
det veldige Kinas Kommunistiske Parti at ei lita gruppe revolusjonære intellektuelle forsto at «Kina trenger sosialisme».
Denne gruppas forståelse smelta sammen med (i første omgang) byarbeidernes streikekamp, (snart etter) borgerkrigen
for borgerlig-demokrati og nasjonal enhet, og (i den siste, seirende fasen) kampen mot føydal undertrykkelse på landsbygda
og for nasjonal frihet fra imperialismen.
Denne analysen betyr ikke at «mennesker er roboter» eller
at «partier oppstår av seg sjøl når historia er moden for det». I
land som var like mye (eller lite) «modne» for store marxistiske
partier som Tyskland og Kina, tok utviklinga en annen vei.
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Den djupe teoretiske forståelsen og breie propagandaen for
partiene var uten tvil helt nødvendig. En rad riktige beslutninger var på samme måte nødvendig når de langsiktige og kortsiktige interessene skulle «smeltes sammen», det «virkelige
partiet» organiseres og styrkes osv. Menneskelig fornuft, subjektive beslutninger osv. avgjorde utviklinga i Tyskland og
Kina.
Men denne menneskelige fornuften, disse riktige beslutningene, var nødt til å svare til visse historiske muligheter. Det var
nettopp fordi disse mulighetene blei forstått og utnytta riktig
at sånne store klassepartier kunne oppstå.
Hadde de historiske mulighetene helt mangla, så hadde ikke
disse partiene kunnet oppstå, uansett. Hadde Marx ved et
mirakel blitt transportert tilbake til Tyskland år 1750, eller
hadde han forsøkt å slå gjennom i si samtids Nigeria, så hadde
han aldri klart å skape noe stort arbeiderparti. Hadde Mao og
hans kamerater forsøkt å skape et mektig kommunistisk parti
bare med ubegrensa mot og brennende vilje, men uten sin analyse av mulighetene, så hadde Kinas Kommunistiske Parti heller aldri blitt ei mektig kraft. Det kreves altså en kombinasjon
av objektive, historiske muligheter og subjektiv analyse og
vilje.
Det fins en ide om at for at det skal oppstå store, revolusjonære arbeiderpartier er det tilstrekkelig å stifte organisasjoner med et formelt sett riktig, langsiktig program. Dette
skulle forklare hvorfor denne naive ideen ikke er riktig.
Det fins åsså en ide om at hvis vi forklarer arbeiderklassen
dens langsiktige interesse av sosialismen godt nok og i stort
nok omfang, så vil det aleine føre til at den slutter opp om et
revolusjonært parti. (Ei logisk slutning av dette blir at dersom
et flertall av arbeiderklassen ikke subjektivt går inn for revolusjon og sosialisme, så må det skyldes at vi ikke har forklart
disse sakene godt nok og breit nok.) Dette skulle åsså forklare
hvorfor denne naive ideen ikke er riktig.
Virkelige revolusjonære massepartier må bygge på et sammenfall av analysen av de langsiktige, objektive interessene og
at partiet åpenbart er nyttig i den svære, kortsiktige og subjek39
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tive massebevegelsen. Historia tillater oss ikke å komme utenom denne slutninga.
Vi skal nå bruke denne analysen for å forstå mer av utviklinga til den internasjonale kommunistiske bevegelsen. Jeg skal
bruke brei pensel og stort lerret. Men målsettinga er hele tida å
trekke konklusjoner som får betydning for å forstå utviklinga
av maoismen i Vesten, og i neste omgang partivesenet i Norge
og AKP(m-I) i dette partisystemet.
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