Tron Øgrim:
Den vestlige maoismens sammenbrudd
og krisa i AKP(m-l)

KAPITTEL 2

Teorien brukt på
KOMINTERN-partiene
(KOMINTERNs «indre» og «ytre» historie)
AKP(m-1) kommer fra den kommunistiske tradisjonen, som
går fra Oktoberrevolusjonen og Lenin gjennom KOMINTERN-perioden og den andre verdenskrigen.
Vi skal nå se om vi kan bruke analysen av partienes karakter
på KOMINTERN-partienes historie. Hensikten er sjølsagt, i
neste omgang, å bruke dette til å skape en bedre forståelse av
maoismen, spesielt i Vesten, og AKP(m-l)s egen situasjon.

2.1. KOMINTERNs «euro-sovjetiske»
indre liv
(KOMINTERNs «indre» historie)
Den vanlige måten å analysere KOMINTERN-partienes historie på har vært ut fra det jeg her vil kalle KOMINTERNs «indre» historie.
Med det mener jeg historia om KOMINTERNs indre motsigelser og politiske og organisatoriske utvikling.
Dette er sånt som: De politiske og organisatoriske motsigelsene i den 2. internasjonalen før og under 1. verdenskrig, som
førte til opprettelsen av den 3. internasjonalen (KOMINTERN), motsigelsen mellom Lenin og de tyske «rådskommunistene», Lenin og italieneren Bordiga, seinere Stalin og
Trotski, Stalin og Bukharin-Brandler, etter krigen Stalin og
Boka er e-publisert i fem filer.
De øvrige filene finnes i pdf-arkivet.
www.pdf-arkivet.no/ogrim/ (2012)

41

Tito osv. (På denne tida var KOMINTERN riktignok formelt
oppløst. Men kommunistpartiene fortsatte i praksis å fungere
som om de var medlemmer av en sentralisert verdensorganisasjon med senter i Moskva.)
Hovedvekta i ei sånn framstilling vil dermed legges på de
teoretiske og politiske motsigelser som KOMINTERNs indre
diskusjoner sjøl la størst vekt på. Videre på de byråkratiske
kampene mellom ledelsen i de forskjellige KOMINTERN-partiene, i de forskjellige KOMINTERN-kontorene for ulike verdensdeler («byråene») osv.
Det er klart at disse sakene har teoretisk interesse for oss,
når vi skal fordype vår egen forståelse for hva som er riktig og
gæren marxisme.
Det er videre klart at mange av disse interne KOMINTERNkampene fikk stor betydning for de enkelte KOMINTERNpartienes vekst og fall. F.eks. førte kampen om de såkalte
«Moskva-tesene» til at DNA gikk ut av KOMINTERN på
grunnlag av ei uhyre knapp flertallsbeslutning i 1923. Vi kan
åsså se åssen kampen for «røde fagforeningsfraksjoner» f.eks.
i Tyskland fikk som følge at kommunistpartiet ikke klarte å
bygge opp innflytelsen sin i de gamle, store fagforeningene. Vi
kan åsså se åssen linja for anti-fascistisk enhetsfront som
Dimitrov la fram med stor dyktighet i 30-åra, førte til viktige
framganger for ei rekke vestlige kommunistpartier. Osv.
Den «indre» KOMINTERN-historia er derfor følgelig alt i alt
ganske viktig. På den andre sida har den klare begrensninger,
som gjør at den ikke er tilstrekkelig for å forstå kommunistpartienes utvikling i de enkelte landa, og heller ikke kommunismens framganger og tilbakeslag i verden i denne perioden.
Hvorfor det?

(KOMINTERNs «geografiske» sneverhet
og begrensning)
Fordi forskjellene i utvikling mellom forskjellige KOMINTERN-partier i relativt like land ikke kan forklares bare utfra deres stilling i de ulike KOMINTERN-motsigelsene.
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Fordi forskjellene i KOMINTERN-partienes utvikling og
gjennomslagskraft i de ulike verdensdelene bare i ganske begrensa grad kan forklares ut fra utfallet av KOMINTERNs
forskjellige indre polemikker og kamper.
Og framfor alt fordi mange av de viktigste positive og negative erfaringene som blei gjort i denne perioden slett ikke dukker opp i de største KOMINTERN-polemikkene. Den kunnskapen vi trenger om dem, finner vi ganske enkelt ikke i den
«indre» KOMINTERN-historia.
For å ta ett eksempel: I kjølvannet av Oktoberrevolusjonen
var det revolusjon i det som i dag heter Folkerepublikken
Mongolia. Denne revolusjonen skjedde i et tilbakeliggende,
kolonialt land, uten noen moderne industriarbeiderklasse,
uten moderne undervisningsvesen eller intellektuelle, ja helt
uten noen moderne politisk tradisjon.
Det er klart at denne revolusjonen blei sterkt prega av
Sovjet-statens nærhet, og at det mongolske partiet og den
mongolske regjeringa blei ganske avhengig av Sovjet-partiet og
Sovjet-regjeringa. Men Mongolia var samtidig fjernt fra
Moskva, og i mange år var det ikke utsatt for noe sterkt ytre
press fra øst (Chiang Kai-shek, Japan). Dermed fikk denne
staten i mye etter det jeg veit «seile sin egen sjø». Det var harde
indre politiske kamper og ei ganske vekslende, «eksperimenterende» politisk utvikling, fordi det jo var åpenbart at å bygge
sosialismen i ordets fulle betydning ikke ville være mulig på
mange år.
Alt i alt er dette verdens første forsøk på «folkedemokratisk» revolusjon: Det arbeidende folket, med kommunister i
spissen, tar makta i et land som ennå ikke er økonomisk modent for sosialismen, og utvikler landet langsiktig i denne retninga. Dermed skulle disse erfaringene, på godt og vondt, være uhyre viktige for alle de kommunistpartiene som jobba i
sånne koloniale og tilbakeliggende land som Mongolia.
Men de mongolske erfaringene var aldri noe viktig i
KOMINTERN-sammenheng. Sikkert både fordi denne staten
blei sett som nærmest «sovjetisk innenrikspolitikk» (og dermed «heva over» KOMINTERNs «mandatområde»), men
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åsså fordi KOMINTERN var en europeisk og vestvendt orga-

nisasjon.
Ta et annet eksempel: Kommunistpartienes historie i land
dominert av islam. I KOMINTERN-tida og etter 2. verdenskrig har kommunistpartier i korte blaff spilt ei svær rolle i
noen islamske land, som Iran, Irak, Syria, Egypt. Dette skiller
seg fra utviklinga i Vest- og øst-Europa, de fleste store land i
Asia og Latin-Amerika, der kommunistpartier av større eller
mindre betydning fantes mesteparten av tida. Det skiller seg
åsså fra de fleste land i det «svarte» Afrika (dvs. ikke-arabisk,
ikke-muslimsk Afrika) der kommunistpartier praktisk talt ikke
spilte noen rolle i denne perioden.
Dette er et viktig teoretisk og politisk problem for marxister.
At det er sånn, må egentlig ha vært opplagt i minst 40 år. Likevel har debatt om det aldri det jeg veit spilt noen viktig rolle i
den internasjonale kommunistiske bevegelsen. Analysen av de
særegne forholda i den islamske verden har vært et «spørsmål
som ikke fantes» i den internasjonale kommunistiske teoretiske debatten.
Jeg oppfatter dette som uttrykk for at KOMINTERN-tradisjonen var innadretta, med utgangspunkt i sovjetisk innenrikspolitikk og den politiske utviklinga i Europa-Vesten.
Spørsmål utafor dette synsfeltet blei på den ene sida forstått, reint allment, ut fra en i hovedsak korrekt strategisk analyse. Det var denne analysen som fantes i Lenins artikkel fra
før 1. verdenskrig, om «det tilbakestående vesten og det framskredne østen». Videre i Stalins meget riktige og med rette berømte bemerkninger om den overmåte store betydninga av bevegelsen i kolonilanda, at denne bevegelsen er en del av den
proletariske verdensrevolusjonen, utsagna om emiren av Afghanistan (1924) osv.
På den andre sida blei de konkrete problemene dels sett som
lite viktige, dels analysert ut fra farga briller av folk som hadde
faste forutinntatte oppfatninger, prega av Sovjet og Vesten.
Klassemotsetningene i islamske land, f.eks., rekner jeg med
blei analysert ut fra sammenlikning med europeisk og russisk
historie. Holdninga til islam var sikkert åsså prega av sovjet44
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maktas kamp mot islamske føydalister og nasjonalister i Sovjetisk Sentral-Asia.
Dermed kom KOM1NTERNs «indre» historie når det gjaldt
områder utafor dette «hjertelandet» til å bli prega, dels av liten
interesse, og dels av at analysen speila like mye av Sovjet o g
Europa som av de faktiske forholda i disse landa sjøl.
En farlig tendens som hele tida fantes i KOMINTERN-tradisjonen er at de utenlandske kommunistpartiene blei sett på
som redskaper for sovjetisk utenrikspolitikk (og noen ganger
tilmed innenrikspolitikk). (Det er denne tendensen som er
vokst til å bli den dominerende hovedsida i forholdet mellom
dagens imperialistiske sovjetledere og deres falske «kommunistiske» allierte.) Et sånt forhold førte sjølsagt åsså til teoretiske forvrengninger av virkeligheten for å «forklare» at det var
«riktig» å følge sovjetdiplomatiets forskjellige svingninger.
Dette viste seg med katastrofal klarhet i mange land i samband
med den tysk-sovjetiske pakta i 1939.
Men jeg mener at KOMINTERN åsså utenom denne tendensen hele tida hadde en snever europeisk-sovjetisk dogmatisk
innretning, som i praksis hemma den teoretiske utviklinga av
politikken, særlig i områder utafor Europa.
For å forstå det, må vi se på områder som ikke faller innafor
ramma av KOMINTERNs «indre» historie.

2.2. KOMINTERN-partienes
virkelige innflytelse
(KOMINTERNs «ytre» historie i forskjellige
verdensdeler)
Det blir nødvendig å analysere KOMINTERN-partienes «ytre»
historie.
Med det mener jeg historia om hvilke roller disse partiene
faktisk kom til å spille i de ulike landa og i de ulike verdensdelene, ut fra hvilke interesser de faktisk kom til å representere.
Om vi griper tilbake til analysen av hva partier virkelig er, kan
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vi spørre: Lyktes det for KOMINTERN-partiene å stille spørsmåla om klassenes langsiktige, objektive interesser riktig?
Lyktes det for dem å forene disse langsiktige interessene med
virkelige og subjektive massebevegelser, virkelig nære interesser, i de ulike landa og ulike verdensdelene? Lyktes det for
dem å bli, og utvikle seg som, «virkelige» partier»? Hva og
hvem representerte i så fall disse «virkelige» partiene»? Enkelt
uttrykt: Hvilken rolle spilte disse partiene virkelig i klassekampen og den politiske kampen i de ulike landa?
Et helhetlig forsøk på en sånn analyse er, etter det jeg veit,
aldri gjort. Jeg har sjølsagt ikke kunnskapene og erfaringene
til at jeg kan gjøre noe sånt (om jeg ville). Dessuten skremmer
historia. Mange europeere som har prøvd å analysere hva som
er «riktig kommunisme» i den 3. verden, har drukna i den
euro-sjåvinistiske dogmatiske blautmyra.
Når jeg kommer med noen synspunkter her, er det altså ikke
noe forsøk på å lage ei skisse til ei sånn historie. Det er bare et
forsøk på å illustrere det helt utilstrekkelige i å analysere kommunistbevegelsen i verden i hovedsak ut fra dens «indre» historie, og i stedet vise hva jeg mener er en riktigere måte å angripe problemet på. Denne måten å analysere på skal jeg seinere bruke når jeg går på den vestlige maoismen og AKP(m-l)
sjøl (to emner som jeg veit atskillig mer om). Ta derfor resten
av dette avsnittet med de nødvendige klyper salt.
Ta først Vest-Europa. I disse landa fulgte de fleste av de
gamle arbeiderpartiene de sosialdemokratiske lederne etter
1. verdenskrig. Dette uttrykte ikke bare at «en håndfull» av de
sentrale lederne i de gamle arbeiderpartiene blei overbevist om
at det var best å jobbe innafor det kapitalistiske systemets organer for å reformere det, og gi opp kampen for sosialistisk revolusjon. Det uttrykte åsså at store masser av arbeidere, «menige tilhengere» av de «virkelige partiene», trudde på denne
veien og var villige til å følge disse lederne.
Men en betydelig del av arbeiderklassen var ikke det. Dels
fordi de levde under dårlige kår, som arbeiderne i de fattigste
landa og distriktene, arbeidslause, ungdommer osv. Dels fordi
inntrykket fra Oktoberrevolusjonen var sterkt og levende i
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massene, og millioner derfor så en revolusjon av denne typen
som ei løsning på sine egne, kortsiktige problemer i sine land.
Derfor fantes det «virkelige partier» i arbeiderklassen som
gikk inn for revolusjon og mot klassesamarbeid og for å følge
Oktobers eksempel. Derfor lyktes de kommunistiske partiene i
de fleste vesteuropeiske landa med å slå rot og styrke sine organisasjoner, og i hovedsak gikk de fram ettersom krisa skjerpa
seg. På denne måten gikk f.eks. det danske kommunistpartiet
fram fra små, ynkelige og splitta organisasjoner på 20-tallet til
ei kraft på 30-tallet.
På slutten av 30-tallet og under krigen blei dessuten disse
partiene objektivt «de anti-fascistiske partiene» i Vesten, siden
den fascistiske framgangen førte til en virkelig og subjektiv
anti-fascistisk bevegelse. Denne bevegelsen gikk langt utafor
de kretsene der kommunistene tradisjonelt hadde henta støtte.
Det førte til at kommunistpartia kunne få oppslutning fra
mengder av anti-fascister med borgerlig og småborgerlig bakgrunn. (Nettopp derfor gjorde åsså den tysk-sovjetiske pakten
sånn skade i mange partier.)
Riktignok mener jeg at KOMINTERN-partiene i Vest ikke
hadde en virkelig allsidig teoretisk forståelse av åssen kapitalismen fungerte i sine egne land (særlig når det gjaldt det politiske systemet). Enkelt uttrykt: De forsto «litt for mye» om Oktoberrevolusjonen, og «en god del for lite» om Norge, Tyskland. Tendenser i retning dogmatikk, slutt på sjølstendig analyse, oppfatninga av at marxismen-leninismen er «en ferdig og
fullstendig teori, en fasit», sto alt sterkt. Dette prega deres feil,
og hindra derfor framgang. (Folk som er interessert i sånt, vil
merke seg at her er jeg åsså «enig med Gramsci», igjen med det
forbeholdet at jeg ikke deler hans syn på åssen marxismen skal
utvikle sin taktikk for vestlige forhold.) Men i KOMINTERNtida blei disse politiske svakhetene likevel ikke akutte, i hvert
fall ikke i Vesten som helhet. Mot krisa og fascismen sto kommunistene for breie masser som et klart bedre alternativ enn
sosialdemokratene. De hadde en konkret politikk på mange
områder som hadde enorm appell. Glansen fra Oktober hadde
ikke bleikna — ennå. På kort sikt blei dette hovedsida.
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Med alle mulige feil og svakheter er det derfor grunnlag for
å si at KOMINTERN-partiene i tida før og under 2. verdenskrig hadde ei politisk hovedlinje som gjorde at de kunne forene
de allmenne strategiske måla med den konkrete, subjektive
kampen, og bli virkelige massepartier. Derfor var dette en periode da disse partiene styrka seg og vant mange seire, leda
klassekamper, inspirerte verdifulle kunstverker osv. I denne
betydninga var KOMINTERN-perioden en «gullalder» for
kommunismen i Vesten.
Ta videre Øst-Europa (utenom Sovjet). 1 de fleste av disse
landa dominerte mer eller mindre fascistiske regimer før og
under 2. verdenskrig. De fleste landa var tilbakeliggende (i
hvert fall i europeisk sammenheng) og prega av rester av
føydalismen. Her blei de borgerlige sosialdemokratiske partiene mindre betydningsfulle enn i Vest. På den andre sida blei
kommunismen i tillegg til å være «arbeiderpartiet» åsså det
«virkelige partiet» for mange intellektuelle og demokrater som
ønska slutt på diktaturet, at føydalismen skulle styrtes, demokrati. Grovt rekna går det derfor åsså an å si at kommunistpartiene hadde ei egna hovedlinje for disse landa i denne
perioden.
Ta videre Latin-Amerika (USA, Canada, Australia/New
Zealand har jeg ikke tenkt å behandle for seg sjøl, jfr. Vesten).
Her har landa byer prega av europeisk-spansk (portugisisk)
kultur og politikk, med partier, fagforeninger, industrier, universiteter osv. 1 de fleste landa oppsto kommunistpartier etter
europeisk mønster. Mitt inntrykk er at de fleste KOMINTERN-partiene hadde problemer med å bryte gjennom som
massepartier hele landet og i de mest tilbakeliggende og fattigste landa (som i Sentral-Amerika, Haiti, Domingo) fordi de
undervurderte ulikhetene med Europa. Jeg trur (uten å vite)
som Mao sa til ei gruppe latinamerikanske gjester i 50-åra, at i
disse landa er det nødvendig å legge vekt på landsbygda og på
de nasjonale motsetningene (det vil si på indianerne). Jeg trur
(uten å vite) at svakheten til KOMINTERN-partiene i LatinAmerika var at de blei partier for spansktalende byintellektuelle og byarbeidere/fagforeningsfolk, og at de ikke tilstrekkelig

i

i
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grad blei «det anti-imperialistiske, anti-koloniale partiet» og
slett ikke «fattigbondepartiet, indianerpartiet».
Ta videre Asia, særlig Kina, India (men ikke det islamske
Vest-Asia). Her ser jeg to tendenser.
På den ene sida Kina. Det typiske ved Kinas Kommunistiske
Parti var at det brøyt med den euro-sovjetiske dogmatiske analysen av den kinesiske revolusjonen, for å kunne bli «fattigbondepartiet, moderniseringspartiet, det nasjonale frigjøringspartiet». Dermed knytta det an til de største og viktigste subjektive
massebevegelsene i den tidas Kina og vant revolusjonen.
På den andre sida India. Jan Myrdal (i «Indien ventar»,
som jeg bygger på) hevder at det indiske kommunistpartiet alltid i avgjørende øyeblikk stranda på at det var et brahminerparti (dvs. var leda av folk fra den indiske høykasten og
uttrykte deres klassefordommer) og var et sovjetisk og britisk
parti (kommunister fra England hadde viktige oppdrag i å lede
dette partiet for KOMINTERN). Følgelig underordna partiledelsen massenes kamp i India i forhold til Sovjets diplomatiske interesser overfor kolonimakta England. I pakt med egne
klassefordommer (og engelske og sovjetiske kommunisters
oppfatninger?) kritiserte og undertrykte partiledelsen en svær,
revolusjonær bondegerilja som var inspirert av Kina. Dermed
blei dette partiet objektivt et «brahminer- og komprador-kommunistisk parti».
Disse eksemplene illustrerer motsigelsen mellom å utvikle
kommunismen ut fra KOMINTERNs «indre» behov eller å
bygge den på en marxistisk analyse av de virkelige forholda og
bevegelsene i ens eget land.
Ta videre de islamske landa (riktignok ei svært vid gruppe
av ganske forskjellige land), som vi var inne på i forrige avsnitt. Jeg har den oppfatninga at KOMINTERN-tradisjonen
her dels førte til ei undervurdering av islams svært viktige rolle
i disse landa, dels til en automatisk hatsk og fordomsfull reaksjon mot alt islamsk. Fordommene mot islam fins det sterke
grunnlag for i europeisk-kristen tradisjon. Som nevnt sloss
åsså Sovjet-regjeringa mot islamske opprørere på denne tida,
sånn at alt som blei kalt islamsk kunne bli oppfatta som in49
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nenrikspolitisk ømtålig. Men ett viktig problem i disse landa er
at for et flertall av folket er islam fortsatt samfunnets ytre
form. Det er samfunnets formelle organisasjon og ideologi,
slik som «kristenheten» var det i Europa under middelalderen.
Dette gjelder minst de moderniserte og europeiserte byintellektuelle og fagorganiserte arbeidere som kommunistene i første omgang vil rekruttere fra (og her fins kanskje åsså et sterkt
subjektivt grunnlag for reaksjoner mot islam?), og vel mest de
fattigfolka på landsbygda som er eller til nylig har vært flertallet i de forskjellige islamske landa. Dermed tar åsså klassekamp, nasjonal kamp osv. ofte form av kamp mellom ulike
retninger innafor islam, akkurat som motsetninger i samfunnet i europeisk middelalder tok form av kamper mellom
sekter, katolske ordener osv. innafor kristenheten. Følgelig
blir det helt utilfredsstillende å ikke ha en analyse av motsigelsene i islam og nøye seg med å snakke om klassemotsigelser,
nasjonale motsigelser og fordømme all religion som «opium
for folket». Sånt kan sikkert imponere på kongresser i Europa,
men det skaper ikke noe varig grunnlag for støtte fra et flertall
av arbeidende fattigfolk i slike land som fortsatt er gjennomsyra av tradisjonelle islamske holdninger. Her trur jeg en av
grunnene er til at kommunistpartiene i disse landa bare blei
sterke i korte blaff.
Ta til slutt det «svarte» Afrika. I de aller fleste av disse landa fikk KOMINTERN-partiene omtrent ingen innflytelse. På
den andre sida fikk noen partier, organisert av det franske
kommunistpartiet etter krigen, ganske stor innflytelse.
Her trur jeg først vi må se på de objektive klasseforholda og
økonomiske forholda. I de fleste afrikanske landa i denne perioden (si 1920-55) fantes det svært lite industri, ingen eller nesten ingen universiteter og høyskoler for afrikanere, nesten ingen modernisert, europeisk sektor som i storbyene i LatinAmerika, Kina-India, viktige arabiske land. Et stort flertall av
befolkninga bodde i tradisjonelle samfunn på landsbygda,
«utafor politikken».
Her kunne vi kanskje i teorien tenke oss en kominunistisk
opprørspolitikk av den typen Kinas Røde Hær satte ut i livet i
50

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

tilbakeliggende områder av det indre av Kina. Men hvem skulle stått for en sånn politikk? Og i alle fall var jo ikke Sovjet og
KOMINTERN-partiene innstilt på å tenke i sånne baner.
Det som skjedde var at det allerede svært revisjonistiske, reformistiske og fransk-sjåvinistiske kommunistpartiet organiserte parlamentariske støttepartier for å få valgt afrikanske
sympatisører inn i det franske parlamentet fra koloniene i
Vest-Afrika. (På denne tida hadde partiet alt sitti i ei regjering
som bomba Ho Chi Minhs Vietnam, og det hadde gått mot
kravet om sjølstendighet for Algerie.) Disse støttepartiene blei
organisert ut fra den meget lille eliten av afrikanske borgersønner og andre studenter i Frankrike. Altså folk som stort sett
var radikale nasjonalister, i hvert fall på den tida.
Disse partiene fikk en interessant skjebne. Noen av dem forsvant helt. Noen blei regjeringspartier sjølstendige afrikanske
stater, bygd på det tidligere franske koloniveldet (som det
svært pro-vestlige regjeringspartiet til Senghor (ex-PCFalliert!) i Senegal). Ett parti forsøkte å lede en stor revolusjonær bevegelse mot det nykoloniale regimet som blei oppretta, men blei knust og forsvant etter hard kamp (Kamerun).
Det som skjedde var altså at PCF i praksis organiserte gryende «virkelige» borgerlig-nasjonale «partier», som i flere tilfeller blei partier for det statsbyråkratiske borgerskapet som
tok makta i de tidligere kolonilanda, mens det i ett tilfelle blei
et virkelig folkelig, nasjonal-revolusjonært parti.

i

2.3. KOMINTERN-teorienes
internasjonale begrensning
(Konklusjon: KOMINTERN-tradisjonens
manglende forståelse for sin «ytre» historie)...
Synspunktene i forrige avsnitt kan som nevnt ha svære mangler.
En kunnskapsrik afrikansk eller arabisk marxist kan rette knusende kritikk mot flere av mine konklusjoner. Dette er mulig.
Poenget for meg er heller ikke at de behøver å være helt riktige.
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Poenget er at KOMINTERN-partienes «ytre» historie var
mer avgjørende for kommunismens utvikling i denne perioden
enn deres «indre». Den «indre» historia er for det meste og
i beste fall ei sovjetisk-vestlig historie. Den handler i beste fall
om åssen den kommunistiske bevegelsen klarte å ta stilling til
problemer i teorien og utvikle en politikk for klassekampen og
de aktuelle politiske sakene i den delen av verden der de
toneangivende kommunistiske partiene jobba, og der det
sovjetiske diplomatiet hadde konsentrert sin oppmerksomhet.
Noen av KOMINTERN-partienes største seire og nederlag
kom åsså her, og hang nøye sammen med sånt som vi kjenner
fra den «indre» historia. Nederlaget i Tyskland kom her og har
sammenheng med politiske feil i det tyske partiet og
KOMINTERN. Det som var framgangsrikt i kampen mot fascismen og seieren over den, henger åsså sammen med utviklinga
av en riktigere politikk fra KOMINTERN-partiene.
Men den største seieren for kommunismen i disse åra var
den asiatiske kommunismens seire, og spesielt seieren i revolusjonen i Kina. Dette kan forklares i hovedsak som et uttrykk
for at de kinesiske kommunistene klarte å knytte an til de
viktigste virkelige massebevegelsene i Kina. Dette hører til
KOMINTERN-periodens «ytre» historie.
Vi kan kanskje åsså argumentere for at det viktigste nederlaget for kommunismen i hele denne perioden ikke var i Tyskland og Spania, men heller i India, (og kanskje i tillegg i den
islamske verden og Latin-Amerika). Fordi historiske
muligheter fantes, der og da, for store revolusjoner med viktige historiske framganger, leda av kommunister, dersom kommunistene hadde hatt en riktigere politikk for India (og eventuelt åsså disse andre landa). Men dette hører åsså til
KOMINTERN-periodens «ytre» historie.
Men i KOMINTERN-tida er det mitt inntrykk at sånne problemer ikke blei forstått i de mest dominerende kretsene i den
kommunistiske verdensbevegelsen. Hva som hindra kommunismens gjennombrudd i de delene av verden der den sto svakest, og
hva som måtte gjøres for å løse disse problemene, det var saker
som simpelthen lå utafor synsfeltet til disse kommunistene.
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Det som trengtes var ei fordjuping av den konkrete analysen
av forholda i disse landa, og et kritisk blikk på den rolla kommunistpartiene spilte i virkeligheten i disse landa. Men dette
blei ikke forstått. I stedet blei partiene eksaminert ut fra en ferdig fasit, ut fra et skolastisk-teoretisk pensum utarbeida for
sovjetiske og europeiske forhold. Om de klarte «prøven», så
blei alt sett som bra. Om de kom med «svar» som «stred mot
fasit» var det derimot grunnlag for bekymring og mistanke
(enda grunnen kunne være at problemene slett ikke var sovjetiske eller vestlige, som i Kina). Å ha en konkret og mer riktig
analyse ut fra de egne forholda kunne derfor føre til «dårlig
karakter». Men for dem som lojalt repeterte det de vestlige,
sovjetiske puggemestrene hadde lært bort, blei problemet ansett som løst. Mangla framgangene? Kjør på med hardt arbeid
og ta tida til hjælp. Politikken er jo «riktig», så før eller seinere vil nok «kartet rette seg etter terrenget.»
Kort sagt: De «virkelige partienes» utvikling var noe som
aldri blei grunnleggende forstått og analysert i store deler av
KOMINTERN-bevegelsen.
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KAPITTEL 3

Den internasjonale maoistiske
bevegelsen (ca.) 1960-1980
3.1. Den internasjonale maoismen blir til
(Den «nye» kommunistiske verdensbevegelsen)
20 år etter den 2. verdenskrigen hadde den kommunistiske verdensbevegelsen sprekt i to. På den ene sida sto en majoritet av
de «gamle» partiene som var lojale overfor Sovjetunionens
Kommunistiske Parti (SUKP), blant dem omtrent alle partiene
i KOMINTERNs gamle «hjerteland». På den andre sida Kinas
Kommunistiske Parti (KKP) og ei rekke andre partier, særlig
partier i Asia og forskjellige nye organisasjoner.
Vi hevder, ut fra vårt politiske syn, at det som skjedde var at
SUKP og ei rekke europeiske partier hadde brutt med kommunistisk politikk, at det var gjennomført en borgerlig kontrarevolusjon i Sovjet, og at KKP og de andre partiene som brøyt
med SUKP følgelig var fortsettelsen av den virkelige kommunistiske bevegelsen. Dette er ei politisk vurdering.
Men ser vi bare på organisasjoner, på «merkelapper, ikke
innhold», så er det klart at hoveddelen av den «gamle» kommunistiske verdensbevegelsen fulgte SUKP. Den sovjetisk«kommunistiske» verdensbevegelsen er altså den formelle fortsettelsen av KOMINTERN-tradisjonen. I denne betydninga er
partiene som fulgte KKP internasjonalt en «ny» kommunistisk
verdensbevegelse.
Denne bevegelsens «nye» karakter viste seg åsså ganske
snart politisk, ikke bare formelt organisatorisk. Den konsoli54
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derte seg ikke bare på grunnlag av forsvar for «ortodokse»
standpunkter fra den «gamle» bevege!sen som SUKP hadde
forkasta. Den samla seg åsså rundt nye teoretiske og politiske
standpunkter, utvikla særlig av KKP under ledelse av Mao
Zedong. Som den «gamle» kommunistbevegelsen hadde vært
en «sovjet-kommunistisk» bevegelse, blei den «nye» en
«kinesisk-kommunistisk» eller «maoistisk» verdensbevegelse.

(Maoismens «indre» og «ytre» historie)
Et stort antall ganske forskjellige partier fulgte i første omgang
Kinas Kommunistiske Parti i kampen mot SUKP. Det gjaldt
regjerende kommunistpartier (som i Albania, Vietnam,
Korea). Store, legale partier (Indonesia, Japan). Revolusjonære partier som leda geriljakriger (Burma). Nye partier
oppsto. En majoritet splitta ut av det indiske CPI og laga
CPI(M). I Vesten oppsto etter hvert en flora av ulike grupper
med grunnlag i gamle kommunistpartier eller nye ungdomsbevegelser. Ulike frigjøringsbevegelser i den 3. verden erklærte
seg mer eller mindre ortodokst for «maoistiske». Osv.
Men i hvor stor grad var dette virkelig «samme bevegelse»?
Det er ved første blikk åpenbart at maoismen i ulike verdensdeler og land hadde helt ulik betydning og utvikling. Er det
altså her virkelig en tendens det egentlig er snakk om, eller er
det ei rekke ulike tendenser som av mer eller mindre historisk
tilfeldige årsaker samler seg under ett banner, «en populær
merkelapp»?
La oss prøve å komme ned i maoismens «ytre» og «indre»
historie sånn som vi i forrige avsnitt så på KOMINTERNpartienes, og la oss forsøke å analysere de maoistiske organisasjonene ut fra den partiteoretiske analysen vi kom fram til i
begynnelsen av framstillinga.
For sammenlikningas skyld skal vi åpne med hele den
maoistiske verdensbevegelsen. Men målet er å sette den vestlige
maoistiske bevegelsen (som AKP(m-1) er en del av) i relieff.
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3.2. «Indre» historie (ca.) 1960-1976
(Den maoistiske verdensbevegelsen oppstår og
utvikler seg)
Splittelsen i den «gamle» kommunistiske verdensbevegelsen
utvikla seg, formelt sett, på internasjonale møter av kommunistpartier i 1956 og 1960.
De store stridsspørsmåla på disse konferansene var — åsså
formelt sett — strategiske og teoretiske. Det dreide seg om
holdninga til imperialismen og overgangen til sosialismen. Var
det mulig å løse verdensproblemene ved tillitsfullt samarbeid
med USA-imperialismen og på den måten skape «varig fred»?
Eller var det nødvendig å samle verdens folk for å styrte imperialismen? Var det mulig å innføre sosialismen legalt i mange
kapitalistiske land, langs den «fredelige og parlamentariske
veien»? Eller er det fortsatt, overalt, nødvendig at de arbeidende klassene reiser seg og gjør revolusjon med støtte av våpen?
Mye av innholdet i kampen var sjølsagt for og mot Sovjets
fortsatte overhøyhet over alle sosialistiske land og alle kommunistiske partier. Men dette blei ikke et formelt tema for polemikken før etter sammenstøtene på møtene i 1960.
Sentrum i fronten mot SUKP var Kinas Kommunistiske
Parti. Støtte fikk det i 1960 fra partiene i Albania, Vietnam,
Korea. Dessuten fra noen store, legale partier i Asia (Japan,
Indonesia) og fra ei rekke illegale asiatiske partier. (Ett «vestlig» parti støtta KKP: Det lille nyzealandske. Geografisk, om
ikke kulturelt, hører det åsså til Asia.)
Regjeringspartiene i alle andre sosialistiske land fulgte Sovjet. Dessuten omtrent alle europeiske, latinamerikanske og
vestasiatiske partier. Kort sagt: Et stort flertall av de gamle
kommunistpartiene.
Fra 1960 og framover skjerpa polemikken seg. På et tidlig
tidspunkt kom den til å dreie seg om støtte til Vietnam (som
Sovjet ikke ga i det hele tatt før Krustsjov falt i 1964), press
mot Albania (Sovjet brøyt diplomatisk med Albania og opp56
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fordra til å styrte regjeringa der), holdninga til Jugoslaiva
(KKP sa landet var kapitalistisk, SUKP sa det var sosialistisk),
holdninga til Stalin (KKP forsvarte Stalin mot sovjetisk kritikk, og framstilte denne kritikken som et ledd i arbeidet med å
forkaste alt revolusjonært).
Fra 1962 til 1964 slo KKP fast at SUKP og de partiene som
fulgte Sovjet ikke lenger var kommunistiske, men borgerlige
partier. KKP støtta dem som splitta seg fra slike partier for å
lage nye, revolusjonære partier og oppfordra andre til å gjøre
det samme. KKP slo fast at det hadde vært kontrarevolusjon i
Sovjet, kapitalismen var gjeninnført, og en ny revolusjon var
nødvendig.
Av de nye partiene som oppsto, var det største og viktigste
det legale, pro-kinesiske partiet i India, CPI(M), som tok med
seg et flertall av det gamle partiet og den kraftigste posisjonen i
det radikale Vest-Bengalen. Pro-maoistiske grupper oppsto i
mange latinamerikanske land, noen av dem med en viss styrke.
Likeså i de fleste vesteuropeiske land. De fleste av dem var
bittesmå. Det eneste med ei viss betydning og en litt større organisasjon var det nye belgiske partiet leda av .Jaques Grippa.
Dette partiet splitta seg raskt i smågrupper og gikk i oppløsning i 1967.
Fra midten av 60-åra forsvant de fleste av de store og legale
partiene (utenom KKP, sjølsagt) fra den nye kommunistbevegelsen. Det indonesiske partiet blei knust i blodbadet i
1965 og fortsatte som en svekka og splitta undergrunnsbevegelse. Det vietnamesiske partiet trakk seg seinere i 60-åra over i
en «nøytral» posisjon mellom Sovjet og Kina, brøyt med de
nye ml-partiene, og endte etter 1978 i tett allianse med Sovjet.
Det koreanske partiet trakk seg åsså over i en «nøytral» posisjon og slutta å oppmuntre til dannelse av nye partier (men
uten sjøl å ende som sovjetisk satellitt, som Vietnam). Det japanske partiet brøyt med KKP og de to kom i heftig polemikk.
Kommunistisk leda bondeopprør brøyt ut i India uten støtte
fra ledelsen i CPI(M). Partiet brøyt med KKP og har glidd
over på en pro-sovjetisk politikk som i praksis ligger nær opp
til det gamle (og mindre) pro-sovjetiske indiske partiet.
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KKPs faste allierte i arbeidet for å bygge opp en ny kommunistisk bevegelse blei etter denne tida bare det albanske
partiet.
Samtidig vokste den maoistiske bevegelsen i mange land.
Maoistiske geriljapartier i Sørøst-Asia hadde framganger: I
Thailand, Burma, Malaya, det nye partiet i Filippinene.
Revolusjonære grupper og frigjøringsbevegelser i land i den
3. verden — særlig Asia og Afrika — ga uttrykk for mer eller
mindre ortodoks oppslutning om «maoismen». Det gjaldt
opprørere i Zaire, Sør-Arabia, de hvite koloniene i Sør-Afrika,
Palestina...
I Latin-Amerika fikk flere av de nye maoistiske partiene i
perioder en viss innflytelse. Noen av dem forsøkte å starte geriljabevegelser på landsbygda (Columbia, Brasil).
I Vest-Europa begynte flere av de ubetydelige maoistiske
gruppene å vokse mot slutten av 60-åra, og nye vokste fram i
rasende fart da det store oppsvinget i ungdoms- og studentbevegelsen kom fra 1967-68.
Endelig fikk verden høre at det fantes grupper som erklærte
seg som maoistiske i øst-Europa. Enkelte manifester og
flygeblader blei kjent. Ei gruppe i hvert fall laga en fast organisasjon med virksomhet over mange år (Kasimierz Mijals
Polens Kommunistiske Parti).
Fra slutten av 60-åra-begynnelsen av 70-åra blei maoismen
internasjonalt prega av flere nye teorier. Det var (som ei videreutvikling av kritikken av Sovjet og ut fra Kinas egen indre utvikling) teoriene om at klassekampen fortsetter under sosialismen, det fins fortsatt et borgerskap, det er nødvendig med kulturrevolusjoner eller liknende bevegelser for å hindre det i å
komme til makta. Når det gjaldt internasjonal strategi, så utvikla KKP «3 verdener»-teorien, med hovedvekt på de fattigste
landa, muligheten for allianse med mindre kapitalistiske land
mot supermaktene, og brodden mot Sovjet og USA. Fra å legge hovedvekta på kampen mot USA i 60-åra, skifta KKP til å
peke ut Sovjet som hovedfaren i 70-åra. Videre hevda KKP at
det var raskt økende fare for verdenskrig.
I første halvdel av 70-åra (ut 76) hadde maoismen som inter58
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nasjonal bevegelse flere tilbakeslag. Bl.a. som følge av Sovjets
offensiv i den 3. verden, Cubas (og gradvis Vietnams) fastere
allianse med Sovjet, og Kinas skifte fra å legge hovedvekta på
kampen mot USA til å legge hovedvekta mot Sovjet, blei den
åpent «maoistiske» innflytelsen i en del frigjøringsbevegelser
kraftig redusert. Noen gikk i oppløsning eller blei splitta, en
del viktige bevegelser falt i henda på Sovjet (Sør-Arabia), resten tok en forsiktigere, «nøytral» holdning (f.eks. ZANUZimbabwe, som riktignok har bevart sin grunnleggende motstand mot sosialimperialismen).
Flere forsøk på å utvikle «maoistisk» gerilja led nederlag
(Latin-Amerika, India, Indionesia), lufta gikk ut av en del av
den overoptimistiske «geriljaromantikken» fra 60-åra. (Nederlag led åsså alle kubansk-inspirerte geriljaer i Latin-Amerika
og flere nasjonalistisk-revolusjonære bevegelser i Afrika. Dette var altså ikke bare et «maoistisk» fenomen.)
Fra øst-Europa (unntatt Polen) var det lite å høre.
Men samtidig fortsatte geriljapartienes framganger i flere
viktige sørøst-asiatiske land. Et (hemmelig) maoistisk parti
kom til makta ved revolusjonen i Kampuchea (1975).
Flere latinamerikanske partier spilte ei viktig rolle (Bolivia,
Peru, Domingo).
I Vesten (Europa + USA/Canada) var maoistbevegelsen hele
tida allment av mye mindre betydning enn i disse områdene.
Men i denne perioden vokste det fram en enorm flora av forskjellige, ulike og innbyrdes konkurrerende maoistiske organisasjoner. Maoistiske grupper fantes i alle vesteuropeiske land
(unntatt Andorra og Liechtenstein, men inklusive Færøyane,
Luxembourg og San Marino!). Noen av dem dominerte universiteter (Italia, Frankrike), kunne mobilisere titusener på gatene
under studentbevegelsens høydepunkt, prega hele student- og
ungdomsbevegelsen i sine land. I flere land leda maoistiske aktivister store streiker. Fast organiserte maoistpartier av en viss
størrelse, som kunne drive regelmessig propagandavirksomhet,
gi ut ukeaviser med en viss spredning osv., fantes i rundt 15 vestlige land (i land som Tyskland, Italia, Frankrike, USA, Portugal, Spania, Hellas og Tyrkia fantes det flere samtidig).
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I enkelte av disse landa fikk disse partiene.ei viss betydning i
fagbevegelsen, den anti-imperialistiske bevegelsen osv. (Norden, Belgia.) I det tidligere fascistiske Sør-Europa (Tyrkia,
Spania, Portugal og delvis Hellas) oppsto det maoistiske organisasjoner da fascismen falt, som blei de største i Vesten. De
fikk et visst politisk gjennombrudd åsså i valg. I de store europeiske landa ellers (unntatt England) + Norden, Belgia, fikk
maoistene noen titusener stemmer i valg og enkelte lokale representanter.
Den afrikanske maoismens historie i disse åra er dårlig
kjent. Men det oppsto ett stort og meget sterkt maoistisk parti:
EPRP i Etiopia, som blei knust i blodige massakrer på midten
av 70-tallet.

3.3. «Indre» krise etter (ca.) 1976
(Viktige saker i den «indre» krisa)

Etter 1976 (åra 1976-79) går maoismen gjennom ei «indre»
krise. Albania bryter med Kina (1976-78). Den albanske partiledelsen retter voldsomme angrep på teorier den før har støtta,
kaller Mao for «revisjonist», går mot at Sovjet er den farligste
supermakta, og går inn for å organisere sin egen «kommunistbevegelse» («MININTERN»).
Vietnam bryter formelt med Kina, retter voldsomme angrep
på Kina som «sjåvinist og koloriialist», allierer seg åpent og
fast med Sovjet, og angriper og okkuperer Kampuchea.
Etter Maos død faller «firerbanden» for en koalisjon leda av
Hua Guofeng, som seinere blir utrenska av Deng, Lius gamleallierte. Kulturrevolusjonen blir kritisert som et feilgrep. Teorien om at klassekampen fortsetter og det fins et borgerskap
under sosialismen blir avvist. KKP-ledelsen sier ikke bare at
Jugoslavia er sosialistisk (og ber om unnskyldning for polemikken først på 60-tallet), den åpner åsså for at mange andre
østeuropeiske land kan være det. Kinesisk propaganda slutter
å kalle Sovjet sosialimperialistisk. Den går fra linja med å opp60
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muntre til å danne nye, revolusjonære kommunistpartier,
gjenoppretter partiforbindelsene med det italienske revisjonistpartiet, og sier seg villig til å opprette partiforbindelser med det
franske (som bl.a. støtter invasjonen i Afghanistan!). Mao sjøl
blir ikke formelt detronisert, men mange av teoriene hans blir
utsatt for kritikk og i praksis avvist. Det viktigste fellestrekket
mellom KKPs linje etter 1980 og «maoismen» på begynnelsen
av 70-tallet blir den kinesiske utenrikspolitikken som fortsatt
retter hovedskytset mot sovjetisk ekspansjon og støtter mange
revolusjoner og stater som forsvarer seg mot aggresjon i den
3. verden.
Denne utviklinga har ført til stor teoretisk og politisk forvirring blant maoistene i alle land jeg veit om.
Det er forsåvidt rimelig. For svært mye av det som blei sett
som denne bevegelsens felles teoretiske og taktiske grunnlag
blir plutselig forkasta eller gjort tvilsomt. Vi støtta revolusjonene i Indokina og så dem som en bekreftelse av vår revolusjonære teori. Men hva når Vietnam slåss mot Kampuchea? Vi
var vant til å se KKP og APA som de to «lederne» i den «maoistiske» verdensbevegelsen (riktignok brukte ingen av dem
uttrykket «maoistisk» bevegelse og ingen av dem ville offisielt
være «leder»). Hva så når APA forkaster Mao og vender seg
mot KKP, og KKP sjøl ikke lenger går inn for å oppmuntre til
dannelse av «maoistiske» partier? Vi laga nye partier, nettopp
fordi vi mente revolusjonen i Sovjet hadde råtna opp og slått
over i svart reaksjon. Vi fulgte KKP fordi vi syntes Mao ga
gode forklaringer på hva som hadde skjedd (borgerlig kontrarevolusjon, se bare på Jugoslavia), anviste en «medisin»
(klassekamp under sosialismen, kulturrevolusjon) og oppfordra oss til å lage nye, virkelig revolusjonære partier. Hva så
når KKP forkaster Maos polemikk mot Sovjet, hevder at kulturrevolusjonen slo feil, førte til overgrep og undertrykkelse,
og var leda av borgerlige og korrupte personer? Når KKP i tillegg oppretter forbindelse med og roser som gode kommunister sånne partier som vi har brukt mye av en menneskealder på
å splitte oss fra og kjempe mot?
Forvirringa innafor maoismen er altså allmenn (og det gjel61
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der åsså de kinesiske maoistene). Det er uunngåelig etter så
svære omveltninger.
Men virkninga i ulike deler av verden er langtfra lik.
I Sørøst-Asia og blant geriljapartiene der er virkninga tilsynelatende minst. Noen partier har riktignok tilbakeslag,
f.eks. Thailands. Men disse tilbakeslaga henger sammen med
Vietnams invasjon av Kampuchea, at Thailands KP blir kasta
ut av baser i Kampuchea og Laos, og den nye politiske situasjonen i Thailand etter invasjonen. Andre partier, som Burmas
og Filippinenes, har ikke tilsvarende tilbakeslag. Maoismen i
India går antakelig fram, kanskje åsså i Bangla Desh.
Virkninga er mest tydelig i Latin-Amerika og Vesten. Her er
det mange kjente maoistiske partier som enten følger Albania,
erklærer seg som tilhengere av firerbanden, som splitter seg
eller går i oppløsning.
I Latin-Amerika er likevel flere av de største maoistiske
partiene intakte og går fortsatt fram.
Virkninga er derfor tilsynelatende størst i Europa. Her forsvinner et flertall av de organisasjoner som kalte seg maoistiske midt på 70-tallet. Alle jeg kjenner til har problemer og tilbakeslag. Enkelte blir tilmed åpent pro-sovjetiske eller oppløser seg sjøl ved flertallsvedtak.
Det oppstår voldsomme indre motsigelser. Utenom de som
følger Albania eller «firerbanden», oppstår det tendenser som
sier at hele analysen av øst-Europa har vist seg gæren (ut fra
politikken til de nye opposisjonsbevegelsene der), leninismen
har svikta, partiteorien er feil, marxismen duger ikke, meldingene om massedrap i Kampuchea under Pol Pots regjering gjør
det umulig å være kommunist osv. I flere land med store maoistiske bevegelser blant studenter og intellektuelle i 70-åra, går
mange over til sosialdemokratiet eller euro-revisjonistiske
partier.
De store maoistiske organisasjonene i de tidligere fasciststatene i Sør-Europa blir undertrykt (i Tyrkia), går i oppløsning
(Spania, Hellas) eller bryter med maoismen (Portugal).
Antallet maoistiske aviser som kommer en gang i uka eller oftere synker fra et topp-punkt på nærmere 30 til rundt 5 (1982).
62
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Grovt rekna kan vi si at 90 prosent av maoismen i Vesten går
i oppløsning. Dette fenomenet kaller jeg den vestlige maoismens sammenbrudd.
Er dette sammenbruddet altså i hovedsak et «indre» sammenbrudd — et resultat av motsigelser i det politiske grunnlaget, av kriser i teorien? La oss se på det.

3.4. Hva er maoistisk teori?
(Ei «overskriftsliste» over den maoistiske teorien)
Dette krever ei framstilling av hva den maoistiske teorien er.
Nå er ikke dette plassen for noen omfattende gjennomgang av
det. Heller ikke vil jeg legge vekt på å diskutere hva innafor
denne teorien som har vist seg «riktig» og «gærent». Jeg skal
nøye meg med ei knapp oppramsing av de viktigste sakene denne teorien omfatta i sin «klassiske periode». Det vil si: I den
perioden da Kinas Kommunistiske Parti (med støtte av forskjellige andre) aktivt forsøkte å bygge opp en «maoistisk»
kommunistisk verdensbevegelse.
— Den inneholdt et forsvar for den «ortodokse» marxismen-leninismen utvikla i tradisjonen Marx-Lenin-Stalin.
Det betydde bl.a. forsvar for teoriene om at kapitalismen ikke
kan viske over klassemotsigelsene, unngå kriser og kriger og
reformeres fredelig innafra. Forsvar for nødvendigheten av revolusjon og proletariatets diktatur. Forsvar for den leninistiske partimodellen. Den avviste alle påstander om at «marxismen har overlevd seg sjøl, ikke lenger kan brukes i vår tid».
Den avviste i hovedsak kritikken av Stalin og forsvarte Stalin
som i hovedsak en stor kommunistisk leder, skjønt Mao sjøl
hadde motsetninger til Stalin og var kritisk mot ham på mange
punkter («Stalin var 70 prosent bra, 30 prosent dårlig»).
— Når det gjaldt imperialismen tok den utgangspunkt i
Lenins og Stalins syn på den verdenshistoriske betydninga av
kolonilandas kamp, og la enda større vekt på det. Mao utvikla
teorien at dette er den ledende og største krafta i verdensrevo63
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lusjonen nå. Dette danner grunnlaget for den maoistiske teoretiske strategien med å legge hovedvekta på revolusjonene i
den 3. verden, og muligheten for internasjonale allianser og
enhetsfronter mot de mest reaksjonære imperialistene: «3 verdener-teorien».
Maoismen inneholdt en revolusjonsstrategi for land i den
3. verden med utgangspunkt i Kinas og andre fattige lands erfaringer: «Nydemokratisk revolusjon». Videre en militær
doktrine for denne typen revolusjoner bygd på erfaringene fra
Kina, revolusjonære bevegelser i den 3. verden og partisankrigene mot fascismen. Som kjent er ett typisk trekk ved disse
teoriene at de i tillegg til proletariatet åsså legger avgjørende
vekt på fattigbøndene (som fortsatt er menneskehetens flertall.)
Maoismen utvikla en revisjonismekritikk og teori for sosialismen ut fra særlig sovjetiske og kinesiske erfaringer. Denne teorien hevder at Stalin tok feil da han sa at det ikke lenger
fantes antagonistiske klasser i Sovjet. Det fins ulike klasser
lenge under sosialismen, det fins et borgerskap, klassene kjemper mot hverandre, dette kan føre til at borgerskapet seirer og
gjenoppretter kapitalismen. Ifølge Mao hadde det skjedd i
Sovjet og øst-Europa. Sovjet hadde forvandla seg til en imperialistisk stat, tilmed til den farligste og mest aggressive av
alle imperialistiske stater: «En fascistisk stat av Hitler-typen»,
og «hovedkilden for verdenskrig i dag». For å hindre sånn utvikling er det nødvendig å utvikle klassekampen under sosialismen, fortsette revolusjonen, og gjennomføre kulturrevolusjoner
Mao utvikla filosofien, særlig med utgangspunkt i Marx,
Engels og Lenin og i motsetning til Stalin. Han la spesiell vekt
på at det er motsigelser i alle ting i motsetning til Stalin som la
mer vekt på tingenes mekaniske «disiplinerte» og «velordna»
bevegelser. Med grunnlag i dette kritiserte åsså Mao Stalins
standpunkter på flere områder: Hans vekt på blind lydighet og
«monolittisk enhet» i partiet («uten motsigelser dør partiet» —
Mao), hans undervurdering av motsigelser under sosialismen
(«under sosialismen er det fullt av motsigelser»), hans meka64
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niske og dogmatiske tendenser i taktikken. Kort uttrykt: I filosofien står maoismen for en kritikk av tendenser til mekanisk
materialisme og dogmatisme innafor marxismen, for forsvar
og utvikling av dialektikken og den konkrete analysen som
marxismens «levende sjel».
Dette er, trur jeg, en knapp «katalog» over maoismen som
de fleste «maoister» i (la oss si) 1975 kunne si seg enig i. Seinere skal jeg komme tilbake til denne teoriens styrke og svakheter. Det gjelder ikke bare sånt som den svarte riktig på og sånt
som den svarte gærent på. Det gjelder — kanskje mer — sånne
områder som den behandla og sånne områder som den ikke behandla.

3.5. Maoismens virkelige innflytelse
(utenom Kina og Vesten)
(Maoismen som «ytre» historie
— utenom Kina, Vesten)
Men vi kan ikke få noen virkelig forståelse for årsakene til
maoismens utvikling bare ut fra det vi har gått gjennom til nå.
Like lite som andre partibevegelser kan maoismen analyseres
bare eller i hovedsak ut fra sin «indre» historie.
Det avgjørende for maoismens vekst eller fall blir likevel i
siste omgang alltid dens «ytre» utvikling, akkurat som alle
andre partier. Det vil si, hvilken virkelig rolle den kommer til å
spille i de forskjellige landa der det fins maoistiske partier.
Vi går altså over til å se på den «ytre» historia. Jeg tar ikke
med Kina, fordi det er en hel analyse for seg sjøl. Det dreier seg
om utviklinga av hele samfunnet i en hel verdensdel, og de historiske erfaringene med sosialismen. Dette blir for stort, og det
er heller ikke av avgjørende betydning for å forstå den utviklinga maoismen i mange andre områder har gått gjennom. Jeg
hopper i første omgang over Vesten, fordi det skal få en mer
omfattende behandling litt seinere.
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Jeg mener at maoismens strategiske (objektive og langsiktige) analyser grovt sett er bekrefta av historia. Kapitalismen har
ikke stabilisert seg. Krisene skjerpes. Krigsfaren øker. Imperialistene har ikke blitt snillere. Ingen sosialisme har seira
«fredelig og parlamentarisk». Sovjet-øst-Europa har blitt
kapitalistisk. Den 3. verden har (stormende og motsigelsesfylt)
fortsatt å reise seg. Så langt, i alle fall, har ingen kommet med
noen bedre historisk teori enn maoistene.
Men som vi har sett, er det slett ikke tilstrekkelig å ha en allment riktig teori om de «objektive» interessene for å skape
sterke partier. Spørsmålet blir derfor: Har maoismen i forskjellige verdensdeler bare blitt isolerte smågrupper, eller har
den blitt «virkelige partier»? I så fall: Hva slags «virkelige
partier»? Hvilke virkelige og subjektive massebevegelser har
den bygd på? Hvilke interesser har den klart å representere?
(Eller kanskje skal spørsmålet stilles motsatt? Hvilke «virkelige partier» har sett seg tjent med å hylle sine interesser i
«maoistisk» ideologi? Har i så fall disse «virkelige partienes»
ledelse og virkelige interesser (ledernes interesser) vært i samsvar med det angivelige «maoistiske» programmet?)

(Vietnam, Korea, Albania, Japan, Indonesia osv.
«Den første bølgen»)
La oss først se på situasjonen da splittelsen i verdensbevegelsen
kom (1956-64). Sovjet hadde i virkeligheten blitt kapitalistisk og
imperialistisk. Den sovjetiske ledelsen jobba hardt for å sikre
seg alle tidligere sosialistiske land som sitt kolonivelde. Lojaliteten til Sovjet i den internasjonale kommunistiske bevegelsen blei
brukt til å forsøke å gjøre alle disse partiene til reine vedheng til
den sovjetiske utenrikstjenesten og etterretningstjenesten.
Dette skapte alle slags motsigelser. Mellom de som fulgte
Sovjet og de som fortsatt ville kjempe for revolusjon og sosialisme. Men ikke bare det. Land som hadde blitt eller holdt på å
bli kapitalistiske hadde ikke av den grunn noe ønske om å bli
utplyndra av Sovjet. Forskjellige tidligere kommunistpartier,
som var blitt borgerlige, hadde ikke av den grunn automatisk
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noe ønske om å bli redskaper for sovjetisk imperialisme. Dels
var det å nært følge Sovjet kompromitterende, det skada muligheten til oppslutning i det egne landet. Dels hadde ledelsen i
disse partiene ønsker om å bli godtatt av borgerskapet i sine
egne land, kanskje få regjeringsmakt. Men dette sto ofte i motsetning til et for nært forhold til Sovjet.
Følgelig har det hele tida seinere gått tilbake med den prosovjetiske «kommunistiske» verdensbevegelsen. Flere stater
har rykka seg laus eller prøvd å gjøre det. Flere store partier
har brutt med Sovjet, andre har splitta seg, andre igjen har gått
tilbake. De som er blitt igjen, er de som dels er tvingi til det
(øst-Tyskland, Tsjekkoslovakia, Mongolia osv.), dels sånne
partier som har gjort seg avhengig av sovjetisk militær støtte
(Vietnam, Cuba, Afghanistan). Mange av disse siste partiene
er reine quisling-partier som sitter på sovjetiske bajonetter.
Mange av partiene uten regjeringsmakt er redusert til ytterst
små grupper (som «NKP»).
Dette er viktig for å forstå «den første bølgen» av stater og
store legale partier, som fulgte maoismen men seinere brøyt
med den.
De tre statene (Korea, Vietnam, Albania) hadde viktige fellestrekk. Alle var blant de fattigste sosialistiske landa. To av de
tre hadde seira i sine egne revolusjoner med egne krefter. To av
de tre hadde nære historiske forbindelser med KKP. (Både
Kim Il Sung og Ho Chi Minh hadde vært medlemmer av KKP.
Korea vant først nesten hele Sør-Korea gjennom et angrep sørover, blei så slått flat av amerikanske styrker som rulla helt
opp til Kinas grense, og blei til slutt redda av kinesiske troppestyrker som dreiv USA tilbake til den gamle grensa mellom de
to koreanske statene. Vietnam vant slaget ved Dien Bien Phu
med kraftig kinesisk militær støtte. Begge disse partiene rekna
seg som mer eller mindre «maoistiske» ut fra den tidas normer
tidlig i 50-åra. Det vietnamesiske partiet hadde tilmed ei tid
«Maos tenkning» på programmet.)
Vietnam sto i 1960 i skarp motsetning til USA. Muligheten
for legalt arbeid i sør (som deler av ledelsen i partiet kanskje
trudde på) blei knust av fascistregjeringas terror. En ny frigjø67
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ringskrig utvikla seg i sør, delvis uavhengig av partiets direktiver. Kina støtta denne krigen, både ideologisk og med våpen.
Sovjet derimot fordømte frigjøringskrigen (ut fra teorien om
at «en liten gnist kan tenne en verdensbrann» — dvs. føre til
atomkrig) og oppfordra Vietnam til å gi opp kampen mot
USA. (Seinere blei Vietnam militært og økonomisk avhengig
av Sovjet, og det blei nødvendig med sovjetisk støtte for å vinne herredømmet over Laos og Kampuchea. Her ser vi de «ytre» årsakene til at det vietnamesiske partiet «svingte».)
Albania hadde på slutten av 40-åra kommet i skarp motsetning til Tito, som ville innlemme landet som delstat i Jugoslavia. Samtidig er over 1/.3 av den albanske nasjonen innlemma i
den jugoslaviske staten (i Kosovo m.m.) ut fra imperialistenes
oppdeling av Albania under 1. verdenskrig. Tito avviste alle
ønsker om albansk gjenforening i en sjølstendig stat. Den lille
albanske staten, som var hardt pressa, blei «redda av gongongen» da Tito og Stalin brøyt med hverandre. Albanerne blei de
mest entusiastiske tilhengerne av kritikken mot titoismen, og
rensa ut de pro-jugoslaviske lederne i landet med hard hånd.
Samtidig satte Tito inn harde forfølgelser mot den albanske
minoriteten i Jugoslavia.
Da Krustsjov kom til makta, holdt han fram Titos Jugoslavia som et forbilde for de andre østeuropeiske landa, og oppfordra til rehabilitering av utrenska «titoister». Den albanske
partiledelsen reagerte voldsomt. Den slutta seg til KKPs kritikk
av Krustsjov, forsvarte Stalin (som bl.a. sto for kamp mot
Tito), og førte med særlig voldsomhet den delen av polemikken som gikk ut på at Jugoslavia ikke var et sosialistisk land. (I
70-åra fikk Kina et stadig bedre forhold til Jugoslavia, bl.a. ut
fra de to statenes felles interesser i å gå mot den sovjetiske ekspansjonen. Det er lett å se åssen Albania etter noen nølende
forsøk på tilnærming til Jugoslavia, slo over i ei mer og mer
skeptisk holdning til Kina. At dette var ei av årsakene til det albanske bruddet med KKP er åpenbart, og går åsså klart fram
av den offisielle albanske polemikken.)
De store legale asiatiske partiene sto i ei liknende stilling
(Japans KP, Indonesias KP, seinere Indias KP(M)). De åsså
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hadde sterke tradisjonelle band til KKP og den kinesiske revolusjonen, og motsetninger til Sovjet. I teorien og språkbruken
svarte politikken deres mer til KKPs enn SUKPs. Men praksisen likna mer på den de store pro-sovjetiske partiene førte i
Vesten. Japans KP hadde en innenrikspolitikk som i virkeligheten ikke var så forskjellig fra Frankrikes eller Italias. Indonesias KP var en slags regjeringspartner i den indonesiske
staten fram til blodbadet i 1965. (Aidit, IK Ps formann, holdt
en stor tale om «den fredelige veiens» mulighet i Indonesia — i
Beijing!) Indias KP(M) var pro-kinesisk og «maoistisk», men i
praksis fortsatt et legalt parti som jobba for å få regjeringsmakta gjennom indiske lokalparlamenter, og et «brahminerparti», altså ikke grunnleggende forskjellig fra det gamle IKP.
Jeg mener at det som skjedde i disse partiene, i hvert fall delvis, var at de blei med i den maoistiske kommunistbevegelsen
av taktiske og nasjonale grunner. Den prega riktignok ordbruken deres. Deltakelsen i den gjorde åsså at folk som av
overbevisning var maoistiske kommunister i mange år kunne
delta i disse partiene, tilmed ha ledende posisjoner i dem, og få
illusjoner om at partiene «var» eller «kunne bli» virkelig revolusjonære kommunistpartier. (Kanskje fantes en sånn mulighet i enkelte tilfeller. Men i andre fantes den ikke. Jfr. Romania, ett av de mest borgerlige landa i øst-Europa i alle år. Da
Romania av nasjonale grunner orienterte seg «nøytralt» mellom Sovjet og Kina, blei det etter det jeg har hørt utvikla en
opposisjon i partiet av folk som rekna seg som marxist-leninister og «maoister». Men at dette tvers gjennom borgerlige regjeringspartiet i et kapitalistisk land kunne «forvandles» til
virkelig kommunistisk, var like realistisk som å forvandle —
DNA. Det samme mener jeg gjaldt f.eks. CPI(M).) Uansett
grunn — alle tapte i hvert fall kampen.
Jeg mener at denne «første bølgen» i hvert fall i ganske stor
grad besto av «virkelige partier» med andre virkelige mål enn
den maoistiske kommunistbevegelsens «langsiktige, objektive» mål. Det dreide seg mye om å «hylle virkelige mål i maoistisk ideologi». Derfor blei åsså bruddet med og i disse partiene
for størstedelen historisk uunngåelig.
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(«Maoismen» i breie frigjøringsbevegelser)

Ta videre maoismens appell i breie frigjøringsbevegelser.
Sånne bevegelser bygger på masseoppslutning fra fattigbønder, byarbeidere, intellektuelle, nasjonalt borgerskap, alle
patrioter. Jo hardere de kjemper, jo mer radikalisert blir en del
av de mest bevisste og de fattigste i dem. Dette gjør at en radikal språkbruk, «marxistisk» og «sosialistisk», blir populært.
(Kanskje åsså hos grupper av støtter i Vesten, som ofte sjøl hører til den radikale sida.)
Maoismen, som en høyt utvikla og intellektuelt tilfredsstillende teori, som legger hovedvekta på den 3. verden og fattigbøndene der, som dessuten inneholder mye viktig militært og
taktisk lærestoff osv., får følgelig sterk appell. Mange kadre
vil av overbevisning kunne bli maoistiske kommunister. Hele
bevegelsen vil i sin språkbruk åsså lett kunne «låne» av den
maoistiske språkbruken. «Vi fører en langvarig folkekrig.»
«Våre frigjøringssoldater svømmer som fisken i vannet.»
Men sånne bevegelser kjemper i virkeligheten ikke for hele
maoismens langsiktige program. De er breie allianser som
kjemper mot en okkupasjon, mot et diktatur, mot lokal føydalmakt eller komprador-kapital (dvs. «fremmed, imperialistisk kapital»).
Ifølge sin natur må sånne fronter inneholde både radikalere
som vil gå lengre og borgerlige og konservative elementer som
knapt vil gå så langt. Den radikale språkbruken blir derfor i regelen mest demagogi. Dersom revolusjonen skal føres lengre,
kreves det at det innafor den fins et parti som representerer de
fattiges interesser uavhengig av de rikes, og som er forberedt
på å føre sin kamp videre etter seieren. Et sånt parti fantes
f.eks. i Kina (de• det dominerte frigjøringskampen). Men ikke
Algerie. Eller Moçambique. Eller det store flertallet av land
der en frigjøringsbevegelse har seira.
Derfor ser vi åsså at folk med sterk sympati for «maoismen»
har stått fram i omtrent alle breie frigjøringsbevegelser i
den 3. verden, fra Algerie og Cuba, over MoÇambique og Angola, Sør-Arabia og Palestina, Eritrea og Sentral-Amerika.
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Men ettersom frontens taktiske behov har skifta, dens behov
for støtte mot den lokale fienden på slagmarka fra Sovjet (eller
USA, eller Vest-Europa), etter at den har kommet til makta og
skal konsolidere det nye (kanskje radikale) nasjonale byråkratborgerskapets makt, blir «maoismen» taktisk ugunstig. Den
blir utenrikspolitisk upassende, den blir innenrikspolitisk for
«rød». Maoistisk demagogi forsvinner fra frontens publikasjoner, kjente maoistiske ledere blir utrenska.
Sånne endringer er i og for seg ikke noe uttrykk for at maoismen lider nederlag. Det er heller et uttrykk for at «virkelige
partier» med mer kortsiktige mål «låner» maoismens «merkelapp». Sånne partier er ikke «Kinas Kommunistiske Parti», de
er heller det breie borgerlig-nasjonale og radikale samiingspartiet som omfavner alle patriotiske klasser og grupper, heller
«gode, gamle Venstre».

(Sørøst-Asia: «Fattigbondepartiet»,
«geriljapartiet»)
Maoismens største virkelige seire i denne perioden er vinni i
Sørøst-Asia. Her tapte Sovjet i første omgang fullstendig kampen i de gamle partiene (og har først kommet på offensiven ved
hjelp av Vietnams bajonetter): Her er det, som nevnt, åsså
minst grunn til å snakke om noen «krise i maoismen».
Den eneste nye sosialistiske revolusjon etter 1954 kom i Kampuchea. Tross feila regjeringa der gjorde og tross at landet nå er
okkupert av Vietnam, er Røde Khmers hovedstyrker intakte.
I land i Sørøst-Asia der Sovjet ikke fikk med seg noen
(Burma), klarte russerne ikke å bygge opp nye, pro-sovjetiske
partier. I det eneste landet der det gamle partiet fulgte Sovjet
(Filippinene) oppsto det et nytt, maoistisk parti, mens det gamle partiet gikk i oppløsning.
Hemmeligheten bak dette er at maoismen er en teori som,
strategisk og taktisk, passer svært godt for disse landa. Den er
utvikla under forhold som likner mye på forholda i disse
landa. Derfor fins det sterke «virkelige» maoistiske «partier» i
alle disse landa.
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Her er maoismen «fattigbondepartiet, geriljapartiet, det nydemokratiske partiet, frigjøringspartiet». Fattigbønder under
halvføydale forhold er flertallet i alle landa. Ofte er det en
daglig nødvendighet for dem å kjempe. Samtidig er Kina nær,
den kinesiske revolusjonen er kjent, bondegerilja er kjent fra
Kina, Indokina og landas egen nære forhistorie. Dette partiet
tar åsså opp i seg mange byarbeideres og byintellektuelles ønske om nasjonal sjølstendighet, å styrte føydalismen, modernisering. Fordi kommunister behersker både strategien, taktikken og organisasjonen som er godt egna for disse forholda,
kan de ta ledelsen i disse store «virkelige og subjektive» bevegelsene, og knytte dem sammen med den langsiktige målsettinga: å utvikle revolusjonen videre til sosialismen, etter
seieren.
Fordi maoismen i disse landa er sterke «virkelige partier»
har den overlevd at partier er blitt splitta, knust og forrådt
mange ganger. Burmas KP, Filippinenes KP osv. har fått fanget eller drept mange ledere. Geriljafronter har blitt helt knust.
Andre steder har styrker holdt til i jungelleirer i 40 år. Partiorganisasjoner og ledere kan stadig gros på nytt fra «de virkelige
partiene».
Et eksempel på dette er (trur jeg) nå maoismen i India. Her
fantes det en sterk, men undertrykt maoistisk tradisjon i det
gamle partiet, med røtter tilbake til de maoistisk inspirerte
bondeopprøra på 40- og 50-tallet. Dette «virkelige partiet»
krystalliserte seg ut i den såkalte naxalittbevegelsen (etter
opprørsdistriktet Naxalbari) i 1960-åra, og førte til ei rekke
nye bondeopprør.
Det viktigste naxalittiske partiet, CPI(m-l), blei knust og
splitta. Dette skyldtes åsså alvorlige ultravenstrefeil i partiet
sjøl. Titusener av medlemmer blei drept, titusener av andre
blei torturert og fengsla. I dag er den naxalittiske bevegelsen
splitta i mange, stridende organisasjoner.
Likevel virker det som om denne bevegelsen samla sett har
vokst kraftig i de siste åra. Om så er, må årsaken være at
naxalitt-partiet (det «virkelige partiet») er det eneste fattigbonde-partiet i India (der de fleste er fattigbønder) og det
72

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

eneste konsekvent anti-sovjetiske partiet der (Sovjet er den dominerende imperialisten i India). Dermed gir dette et sterkt
grunnlag for en virkelig, subjektiv bevegelse som kan skape
vekst i det «virkelige partiet», tross dets mangler, feil og
splittelser.

(Maoismens pro og contra i Latin-Amerika)
Maoismen i Latin-Amerika har klart seg dårligere enn i SørøstAsia, men alt i alt bedre enn i Europa. Hvorfor?
I alle land vokste det fram maoistiske organisasjoner. I noen
gikk de under igjen. Noen har fulgt albanerne, enkelte støtter
«firerbanden». I noen land er pro-sovjetiske partier sterke
(utenom Cuba f.eks. Chile). I enkelte andre land har maoister
blitt like sterke som dem eller langt sterkere (eks. Domingo).
Enkelte latinamerikanske maoistpartier er ei viktig kraft i
sitt lands politiske liv nå.
De latinamerikanske landa hører til den 3. verden. De er
undertrykt og utbytta av imperialismen. I de fleste av dem finsstore grupper av bønder som lever under halv føydale forhold.
Samtidig fins det byer med moderne industri, fagforeninger,
universiteter, moderne politiske partier. Sånn sett hører mange
latinamerikanske land til de mest utvikla i den 3. verden.
Det virker som om de mest framgangsrike maoistpartiene
har klart å bli «virkelige partier» både for fagorganiserte, revolusjonære arbeidere, radikale byintellektuelle og en del fattigfolk på landsbygda.
De gamle partienes svakhet var både en tendens til å konsentrere seg om de europeiserte byene og til å gjøre kompromisser med USA og pro-USA-politikere. Her kan det se ut som
om noen av de nye maoistpartiene har fått et bedre utgangspunkt fordi de fra starten av er både mer bondeorienterte og
mer kompromisslaust revolusjonære anti-imperialister. Det er
interessant at et av maoismens største gjennombrudd er i et
ganske tilbakeliggende land, der den «gamle» kommunistbevegelsen aldri gjorde det sterkt (Domingo).
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På den andre sida overvurderte maoismen i Latin-Amerika
muligheten for «asiatisk» bondegerilja. Dens forsøk feila (i
likhet med guevaristenes). Det er radikale borgerlig-nasjonale
bevegelser i det fattige Sentral-Amerika som har klart å utvikle
revolusjonær væpna kamp til seier i denne verdensdelen.
Kanskje er ett av problemene for maoismen i Latin-Amerika
at den ennå er for «maoistisk» — ikke «latinamerikansk
nok»?

(Maoismens svakhet i den islamske verden, Arabia,
det «svarte» Afrika)
I omtrent alle landa her har det vært maoistiske grupper i de
siste 20 åra. Et flertall av disse gruppene har oppløst seg og
forsvinni. I et mindre antall land har det vært større og mer
slagkraftige organisasjoner. I svært få har det vært en langvarig, jamn aktivitet av organisasjoner som har hatt noen politisk betydning.
Maoismens tiltrekningskraft — som gjør at det stadig har
oppstått grupper blant unge intellektuelle, i frigjøringsbevegelser o.l. — er opplagt at den er «fattigbonde-kommunisme,
3. verden-kommunisme, anti-imperialistisk kommunisme,
folkekrigs-kommunisme». Alt dette er saker som har brei appell i mange av disse landa. I tillegg kommer i 70-åra at noen
av disse landa blir utsatt for sovjetisk aggresjon.
Maoismen har her en styrke som den gamle kommunistiske
bevegelsen mangla. Men jeg mener at den åsså deler svakheter
som den gamle kommunistbevegelsen hadde.
I den arabiske og (vest-sentralasiatiske) islamske verden
mangler den en analyse av samfunnsforholda, og særlig av
islams rolle. En strategi og taktikk som tar hensyn til dette er
aldri blitt en del av den «klassiske» maoismen. I disse landa lever fattigbønda innafor den tradisjonelle islamske kulturen.
Det har til nå vist seg at de bevegelsene som sterkest mobiliserer dem er islamske. Uten å erklære meg som strateg for andre
halve jordkloden vekk, mener jeg det er opplagt at kommunistene må komme fram til en strategi i sånne land som omfatter
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enhetsfront med viktige islamske sektorer, mot andre. Det er
interessant at de afghanske maoistene, som i hvert fall kjemper
heltemodig, gjør forsøk på å utvikle en sånn vei i et meget
gammaldags, tradisjonelt islamsk land. Historia får vise om de
blir et «virkelig parti».
I Afrika var det uten sammenlikning største og viktigste
maoistiske partiet som nevnt EPRP i Etiopia. Dette meget fattige landet har samtidig noen svært moderne storbyer, en arbeiderklasse og store grupper intellektuell ungdom. Det gikk
gjennom en meget rask og radikal revolusjon mot et hardt føydalt diktatur, som i sin tur endte i et nytt, hardt pro-sovjetisk
diktatur. I den første fasen av revolusjonen vokste EPRP fram
som majoritetspartiet blant byarbeiderne i viktige fagforeninger og den intellektuelle ungdommen i herskernasjonaliteten
amahrene (Etiopias «statsbærende» men ikke største nasjon).
Dette partiet gikk inn for å føre revolusjonen videre til nytt demokrati og sosialisme, og søkte allianser med eritreerne og
andre nasjonale opprør. Det blei slått voldsomt ned av regimet, som ei kort tid følte seg sterkt trua (og som i denne samme perioden sjøl brukte mange «maoistiske» slagord, hadde et
«maoistisk» parti med i regjeringskoalisjonen og importerte
torturister bl.a. fra ei tidligere «maoistisk» gruppe i USA!).
Når EPRP kunne knuses så fullstendig, skyldtes det ultravenstrefeil. (Bl.a. væpna kamp i byene og åpne gatedemonstrasjoner under terroren med opptil tusener av drepte.) Det er
likevel interessant at det kunne oppstå et så sterkt «virkelig»
maoistparti i det «svarte» Afrika. Jeg trur det henger sammen
med at Etiopia er et land med mange fellestrekk med landa i
«maoismens hjerteland» i Asia. Trolig ville EPRP ha klart seg
bedre om det var mer «ortodokst maoistisk».
I andre «svarte» afrikanske land har maoistiske grupper
oppstått i studentbevegelser og gått under med dem. De fleste
av disse landa er langt mindre utvikla enn Etiopia, har mindre
industri, fagforeninger, universiteter osv. Kort sagt: De minner mer om Kampuchea enn om Kina.
Den «klassiske» maoismen har heller ikke noen utarbeida
teori, politikk og taktikk for denne typen svært lite utvikla
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land. Det er åpenbart at det kreves av kommunistiske intellektuelle og arbeidere at de trenger djupt ut blant de arbeidende massene i de tradisjonelle samfunna på landsbygda, ei hard,
vanskelig og ofte farlig oppgave (som Pol Pot & co. gjorde det
i Kampuchea). Noen organisasjoner har stilt seg sjøl sånne
oppgaver. Om de har oppnådd det og blitt «virkelige partier»,
veit jeg ikke.
Maoismens svakhet i disse delene av verden bunner i det store og hele i at den ikke har klart å smelte de objektive og langsiktige riktige målsettingene sammen med den «subjektive og
virkelige» bevegelsen. Den har i de fleste tilfellene bare klart å
lage grupper og organisasjoner, ikke «virkelige partier».
(Maoismens utilstrekkelighet i øst-Europa)
I alle østeuropeiske land fikk den «klassiske» maoismen tilhengere. I noen tilfeller dreide det seg om viktige partiledere og
innflytelsesrike veteraner. (Dette er en slags parallell med utviklinga av de første maoistiske gruppene i Vest. I bunn og
grunn er det jo intellektuelle fra samme kulturkrets det dreier
seg om.)
Men vi kjenner bare en organisasjon med langvarig, fast
aktivitet (Mijals Polens KP). Allment har ikke noen maoistisk
gruppe blitt noe betydelig «virkelig parti» i Ost-Europa.
Og det til tross for at bare maoismen sa at øst-Europa var
blitt kapitalistisk! Bare maoismen sa at Sovjet var blitt jordas
mest aggressive militaristmakt! Sånn sett har jo «spådommene
slått inn» med makelaus presisjon. Krisa i Sovjet og øst-Europa. Streikene i Polen og andre revisjonistiske land. Invasjonene i Tsjekkoslovakia og Afghanistan, osv., osv.
Hvorfor har da maoismen vist en sånn total mangel på evne
til å slå rot?
Etter mi mening fordi den bare utvikla allmenn analyse og ei
langsiktig målsetting for disse landa. Ingen konkret analyse av
det særegne ved samfunna, ingen nærmere analyse av de «virkelige og subjektive» bevegelsene som strategien måtte bygge
på.
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Den kinesiske (og enda mer den albanske) polemikken fra
begynnelsen av 60-åra er meget allmenn. Den bygger på kritikk
av teorier og artikler, på offisielle standpunkter og utenrikspolitikk. F.eks. blei den sovjetiske økonomen Libermann kritisert sønder og sammen (og den polemikken er både interessant
og nyttig fortsatt). Men haken er bare at hans forslag blei aldri
fullt ut satt ut i livet i Sovjet! Når sovjetisk innenrikspolitikk
blei kritisert, f.eks. på grunnlag av reportasjer med opplysninger om ulovlig kapitalisme, sosiale problemer o.l. i sovjetiske aviser, var hensikten å vise at det var kapitalisme og at
arbeidere blei undertrykt og utbytta. Dette klarte denne polemikken åsså å vise. Det var nyttig for si tid, men egentlig ingen
heksekunst. Seinere har masser av folk skjønt dette uten å lese
sånn polemikk, f.eks. på grunnlag av egne opplevelser av
klasseskiller, fattigdom og korrupsjon i Øst-Europa.
Det som omtrent helt har mangla, er en djupere teoretisk
analyse av det særegne ved slike samfunn, og av de folkelige bevegelsene som etter hvert objektivt oppsto der. Sånn analyse
kom ikke fra kinesiske, albanske eller vestlige marxist-leninister, enda de hadde både informasjon og muligheter til å jobbe
med det legalt. Derimot forsøkte ulike østeuropeiske intellektuelle å lage mer eller mindre «marxistiske» analyser. Teoretisk
var «marxismen» deres mer eller mindre ekte. Noen av dem var
liberale revisjonister, andre en slags sosialdemokrater. Det er
folk som Ota Sik, Bahro, Kurora. Deres analyser er ikke tilfredsstillende for oss. Men de inneholder mye mer konkret analyse enn den marxist-leninistiske polemikken fra 60-åra. De jobba med sånt som «marxist-leninistene skulle ha jobba med».
I mange østeuropeiske land er «stalinismen» enormt upopulær. (Men ikke nødvendigvis i Sovjet, der «stalinismen» i forskjellige kretser blir holdt fram som et positivt alternativ til
utviklinga nå: «de gode, gamle dager».) En kritikk av Sovjet
som hadde som en hovedplanke et forsvar av Stalin, fikk derfor åpenbart taktiske problemer. Men dette hindra likevel ikke
mange partifolk og intellektuelle i Øst-Europa i å «ta en tur
innom» maoismen, og det hindra heller ikke en langt breiere
sympati med Kina og Albania.
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Det viktigste problemet med den kinesisk-albanske holdninga til stalinismen mener jeg er at den ikke bidro til å utvikle
den teoretiske analysen langt nok. En forståelse av Stalin-tida,
på vondt og godt (det siste legger faktisk østeuropeere som
Kurofi, Bahro en del vekt på!) er åpenbart nødvendig for
å kunne forstå de bevegelsene som nå utvikler seg, sånn at
kommunistene kan lage en riktig strategi og taktikk for dem.
Men her ga altså maoismen liten hjælp.
KKP rykka tilbake for å gjøre grundige analyser av ØstEuropa. Kanskje åsså av taktiske grunner. KKP hadde jo
partiforbindelser med og erklærte som «sosialistisk» et svært
borgerlig og korrupt land som Romania. Det var vanskelig å
utvikle en mer omfattende, kritisk analyse uten å trø sånne allierte på tærne. Etter Maos død har KKP lagt all innenrikspolitisk kritikk av Sovjet og østlanda på hylla.
Følgen blei i hvert fall at maoismen ikke hadde noen utarbeida politisk linje som kunne være til nytte for å smelte
sammen med de «virkelige og subjektive» massebevegelsene
som vokste fram i 70-åra (Polen, Tsjekkoslovakia, Kaukasus
osv ).
Ta f.eks. SOLIDARITET. Denne legale fagbevegelsen var
leda av ulike folk: Bl.a. katolikker, sosialdemokrater, folk
som var tilhengere av jugoslavisk kapitalisme. Svært sterkt
blant krava dens sto krav om forskjellige demokratiske rettigheter: ytringsfrihet, organisasjonsfrihet, økt individuell rettssikkerhet m.m. Samtidig fremma organisasjonen mange klassekrav som peker i retning sosialismen: Medlemmene ville ikke
gå med på arbeidstaushet (som ville blitt følgen av «jugoslaviske» reformer), krevde likelønn, stabile priser, var svært
skeptiske til privatkapitalisme. Dette skulle legge grunn for et
«virkelig parti» som både knytta an til de demokratiske krava,
klassens dagskrav, og pekte på nødvendigheten av virkelig
sosialisme. Hvor langt PKP kom i retning av dette, veit jeg
ikke. (Partiet var åsså svekka av hard forfølgelse og vanskelige
arbeidsforhold.) Men den «klassiske» maoistiske teorien gir i
alle fall ingen konkret hjælp til å utvikle en sånn «østeuropeisk
kommunistisk politikk».
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Her er en av maoismens store mangler. (Om grunnene til at
det er sånn har jeg mange tanker. Men jeg skal ikke prøve å gå
til bånns i dette emnet her.)
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KAPITTEL 4

Maoismen i Vesten og ungdomsog studentbevegelsen
(Den vestlige maoismens «ytre» historie)
Vi går nå over til Vesten igjen. Det første jeg skal vise, er at de
«ytre» historiske faktorene var avgjørende for framveksten av
den nye maoistiske kommunistbevegelsen i Vesten, helt overordna de «indre» faktorene. Altså at utviklinga av den politiske bevegelsen allment i Vesten og i de ulike landa hadde mye
mer å si for framveksten av disse partiene, enn den interne polemikken i den gamle kommunistiske bevegelsen, og kampene i
de forskjellige gamle kommunistpartiene.

4.1. Maoismens gjennombrudd i Vest
(Den vestlige maoismens opphav i ungdoms- og
studentoppsvinget)
Jeg har alt nevnt de to tidligste «bølgene» av maoistiske/antirevisjonistiske grupper i Vest. Noen oppsto alt i 50-åra. Ingen
av dem fikk varig betydning. Noen oppsto fram til 1965. Ingen
av dem fikk noe raskt gjennombrudd, mens enkelte av dem
blei kimer til større organisasjoner seinere.
Det er i hovedsak ingen sammenheng mellom utviklinga til
disse gruppene, som var resultater av polemikk og kamp i den
kommunistiske bevegelsen, og hvor det kom til å utvikle seg
sterke maoistiske organisasjoner.
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Ta for eksempel Sverige og Danmark. I Sverige oppsto ei
anti-revisjonistisk gruppe i 1955-57, leda av en kjent partiveteran og dyktig polemiker: Set Persson. Den fikk ingen betydning. Seinere blei det et noe større brudd i det gamle partiet i
60-åra. Flere hundre medlemmer, partiets uoffisielle studentforbund Clarte og kjente ledere som veteranene Knut Senander
og Nils Holmberg og partiteoretikeren Bo Gustafsson brøyt
med partiet (seinere gikk også flertallet i partiets ungdomsforbund). Dette blei kjerna i det svenske maoistpartiet SK P på
70-tallet.
I Danmark var det ikke noe betydelig brudd i partiet (ei smågruppe som gikk ut mista enhver betydning). Ved inngangen
av 70-tallet fantes ei svært lita gruppe stifta av Benito Scocozza. Denne gruppa blei kjerna i det danske maoistpartiet KAP.
Ved utgangen av 70-tallet var disse partiene grovt rekna like
store!
Eller ta Frankrike og Tyskland. I Frankrike var det brudd i
det gamle partiet som førte til grupper av en viss størrelse, og
de ga opphav til de franske maoistpartiene på 70-tallet. I Tyskland forekom dette nesten ikke. Maoistgrupper oppsto spontant av studentbevegelsen. Ved utgangen av 70-tallet var maoistene i de to landa likevel grovt rekna jamnsterke (kanskje de
tyske noe sterkere).
Eller ta Tyrkia og Spania. I Spania fantes en sterk kommunistisk tradisjon, og maoistiske grupper av en viss størrelse
brøyt med det gamle partiet. I Tyrkia er tradisjonen svak og
det var ikke slike brudd. Ved fascismens fall i begge land oppsto grovt rekna jamnsterke maoistpartier (og det spanske hadde ikke bakgrunn i splittelsene fra det gamle partiet).
Vi kunne fortsette med å sammenlikne land som USA og
Canada, eller se på maoismens utvikling i Belgia. Konklusjonen blir den samme.
Gjennombruddet for maoismen i Vest kom med student- og
ungdomsbevegelsens oppsving i slutten av 60-tallet/
begynnelsen av 70-tallet. Studerer vi utviklinga av maoismen i
de forskjellige landa, ser vi at den er den avgjørende faktoren
for framveksten av maoismen i Vesten. I tillegg kommer en del
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særlige forutsetninger (som minoritetenes bevegelser i USA,
radikaliseringa ved fascismens fall i Sør-Europa) som riktignok virker sammen med og i tillegg til ungdomsoppsvinget,
ikke uavhengig av det.
Dermed er det ikke sagt at den «indre» historia var uviktig.
Det var den «indre» historia som ga disse organisasjonene
samme «politiske form» i forskjellige land. Den kinesiske
maoismen, den gamle «ortodoksien» fra Lenin-Stalin-tida og
delvis gjensidig påvirkning, gjorde at maoistene i Tyrkia og
Canada, Norge og Italia «snakka samme språk».
Men det var ikke den «indre» historia som bestemte at disse
partiene vokste fram og hvor sterke de blei. Det blei ikke avgjort av polemikken innafor den internasjonale kommunistiske bevegelsen, størrelsen av bruddene i de ulike kommunistiske
partiene, «tyngden» (innflytelsen og kvaliteten) på de partilederne som brøyt og «hvor mye de kunne få med seg».
Det blei avgjort av hvor sterk den «virkelige og subjektive»
nye ungdoms- og studentbevegelsen var i de forskjellige landa,
og i hvor stor grad de ulike maoistiske organisasjonene klarte å
slå rot i den, prege den og suge næring av den. Altså sånt som
jeg kaller «ytre» historiske faktorer.

4.2. Analyse av ungdoms- og
studentbevegelsen
(Hva var ungdoms- og studentbevegelsen?)
For å forstå den vestlige maoismen, må vi følgelig forstå den
vestlige student- og ungdomsbevegelsen.
Hva var denne bevegelsen?
Bevegelsen var utvilsomt et uttrykk for klassekamp og for
den begynnende skjerpinga av kapitalismens krise i Vest.
Den brøyt gjennom i de store europeiske landa i 1967-68
(i Norge særlig i 1970). Den ebba ut og forsvant rundt
1974-76.
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På denne tida begynte USA-imperialismen å oppleve svære
nederlag i Indokina, som førte til det historiske vendepunktet
med seirene i Vietnam, Laos og Kampuchea. Den økonomiske
krisa som skaut fart utover 70-tallet begynte å vise seg.
I Vesten var det oppsving i arbeiderklassens og andre arbeidendes kamp. Det var svære streikebevegelser i mange land,
som toppa seg i det historiske mai-opprøret i Frankrike. Det
var åsså generalstreik i Italia. Dat var mange andre svære massebevegelser. I Norge EEC-kampen 1970-72. I Spania kom
den første bølgen av svære nye masseaksjoner mot fascismen
før 1970.
Antallet studenter hadde eksplodert ved de store vestlige
universitetene. Deres økonomiske stilling i land som Frankrike
og Norge var blitt drastisk forverra. Den sosiale rekrutteringa
til høyere studier var blitt kraftig endra — det var flere fra arbeiderklassen og bønder/lavere funksjonærer enn noen gang
før.
Det var altså ikke bare student- og ungdomsbevegelse i disse
åra. Det var ei allmenn skjerping av klassekampen i Vesten.
Men inntrykket av disse kampene på de tett befolka, store
universitetene og i breie ungdomsmasser ellers, førte til ei rask
og stormfull radikalisering. Student- og ungdomsbevegelsen
blei det tydeligste uttrykket for denne historiske vendinga,
endringenes «stormfugler».
Studentbevegelsen marsjerte ut til støtte for Vietnam og
andre frigjøringsbevegelser. Den mobiliserte for streiker. Unge
intellektuelle fylte nye kvinneorganisasjoner. Det skjedde et
oppsving for alle slags radikale kulturytringer. Det blei polemisert og diskutert. Det grodde opp alle slags radikale, revolusjonære og bare reint ut sagt merkelige bevegelser og organisasjoner. Det blei stilt spørsmål ved alt: politikk, livsstil, moter, seksualmoral. Det var svære møter, svære rockekonserter,
røde flagg, langt flagrende hår, Maos lille røde, bønnekjeder
og astrologibøker, interesse for naturvern, interesse for hasj.
I denne virvlende, motsigelsesfylte bevegelsen grodde mlorganisasjonene i Vesten opp.
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(Ungdoms- og studentbevegelsens sterke sider)
Denne breie bevegelsen hadde mange sterke sider.
Allment var den anti-imperialistisk — heller for naivt og for
villig til å støtte alt som kalte seg frigjøring enn for tilbakeholdende og skeptisk. Den var anti-rasistisk og demokratisk.
Den var, i utgangspunktet, svært skeptisk til de «gamle
kommunistpartiene», og til samfunnssystemene i Sovjet og
øst-Europa. (De sterkere pro-sovjetiske strømningene vokste
først fram i denne bevegelsen etter hvert. I begynnelsen hadde
Sovjet svært lite å hente her.)
Den var svært villig til å sette spørsmål ved alt, kritisere alle
konvensjonelle sannheter, diskutere, undersøke nye ideer. Derfor var den skeptisk til borgerlig, sosialdemokratisk og revisjonistisk tradisjonell politikk, som den allment (men vagt, ikke alltid
med argumenter) oppfatta hadde feila. Skeptisk og fiendtlig til
50-årar «amerikanske verdier», mccarthyismen osv. Villig til å
undersøke alt sånt som før var blitt sett som rein dævelskap ut fra
disse samme konvensjonelle sannhetene (som de «kommunistiske» frigjøringsbevegelsene i den 3. verden, som maoismen). Som
vi skal se, var dette åsså på et vis en svakhet som skulle slå over.
Men i utgangspunktet var denne svært kritiske, åpne og søkende holdninga noe som ga grunnlag for kraftig radikalisering.
Den var, fordi den hadde sine sentra på de oppblåste universitetene og blant ungdommer i storbyer der mange var samla, i stand til å forplante ideer raskt, utvikle seg raskt, og den
kunne mobilisere svære masser raskt på gatene bak ulike saker. Der lå dens betydning f.eks. i Frankrike mai 1968: I at den
var den raskest flytende og mest mobiliserbare delen av bevegelsen, skjønt hele bevegelsen i Franrike var mange ganger så
stor som ungdoms- og studentbevegelsen.
Denne bevegelsen har sin store del av æren for seieren over
USA i Indokina, for mange andre seire i denne perioden, og
for viktige endringer i hele det politiske klimaet i Vesten.
De mest aktive, klokeste og beste kreftene i en hel generasjon blei mobilisert i denne bevegelsen.
Dette er den ene sida.
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(Ungdoms- og studentbevegelsens svake sider)
Men bevegelsen hadde åsså avgjørende svake sider. Derfor var
den åsså dømt til å falle sammen og gå i oppløsning.
Dette gjelder av mange grunner allment for denne typen bevegelser.
Ungdom allment og universitetsstudenter særlig er sjølsagt
ingen klasse. Disse gruppene kommer fra forskjellige klasser
og er på vei til (delvis andre) klasser.
Derfor får denne typen bevegelser alltid et motsigelsesfylt og
ustabilt, «blafrende» preg. De flammer opp, og dør ut. De er
småborgerlig ustabile, fordi særlig studentbevegelsen alltid er
prega av småborgerlige og borgerlige tendenser, og sjølve studentsituasjonen ved store universiteter har noe småborgerlig
ved seg. Ofte åsså en god del bohempreg, ikke minst blant folk
som samtidig driver intenst med politisk virksomhet.
Om ikke før, så oppløses denne typen bevegelse når gruppene som beveger seg slutter å være grupper fordi de slutter
stå i samme situasjon som ungdommer og studenter. De slutter
å være konsentrert i store universiteter og skoler, de slutter å
dele samme boligkår, studiekår, økonomiske situasjon, de
oppløser seg i leger, statsadministratorer, forskere, dårlig betalte lærere, strykere som må sjaue på brygga for å betale helt
unyttige studielån... Mødre og fedre i familier, med hus å betale, spredd ut over mange store og små steder i hele landet,
helt ute av stand til å slippe alt de har i hendene og fylle gatene
utafor regjeringsbygninga i oppslutning om ei flammende parole
Dette var den grunnleggende samfunnsmessige (klassemessige) svakheten ved denne bevegelsen.
I tillegg til det var den svært naiv, politisk uskarp og håplaust overoptimistisk. Den hadde svært liten forståelse for den
virkelige utviklinga og overvurderte håplaust sine egne muligheter. Den hadde ikke skikkelige sperrer mot alle slags svindlere, sjarlataner og gangstere som ville profittere på den.
Den åpne kritiske holdninga var som nevnt ei god side, men
åsså ei dårlig. For den kunne brukes ikke bare til å forklare
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anti-imperialisme og diskutere frigjøringsbevegelser. Den kunne like mye brukes til å spre astrologi, spiritisme og ideer om at
alt blei bra bare du gikk over til å spise en spesiell korn-diett. (I
kollektiver i USA blei spedbarn feilernært til idioter på grunnlag av slike dietter.) Det åpna ikke bare for å kaste slipset, men
åsså for å gripe hasjpipa og prøve sprøyta: «Hvis det ene er en
borgerlig konvensjon, så er vel kanskje åsså det andre (motstand mot knark) bare en borgerlig konvensjon?» (Langere,
halliker og narkotiserte horer blei rekruttert ut av den alternative livsstilsbevegelsen i California alt på 60-tallet.)
Naiviteten og den manglende politiske presisjonen gjorde at
Sovjet kunne rekruttere bare byråkratene fikk summa seg, lærte den nye språkbruken, kasta blådressen og de firkanta brune
skoa for jesus-sandalene og busserullen og kalte seg «frigjøringsfront». De skumleste og farligste grupper fant rekrutteringsgrunnlag hos folk som bare hadde kvitta seg med normer,
men ikke bygd opp nye. Scientologi. Røde Brigader. SNCC
alias «European Labour Party». Her var ikke bare oppbrudd,
her var åsså morraluft for Charlie Manson og pastor Jones av
«Jonestown».
Overoptimismen ga seg uttrykk i en naiv, messiansk
oppfatning av at denne typen bevegelse raskt kunne skape helt
nye, samfunnsmessige endringer. Om bare vi vil nok. Om bare
alle mennesker vil forstå. «Love is all you need.» Dette uttrykte en fullstendig manglende forståelse for bevegelsens egne,
grunnleggende svakheter, og for den typen hardt, langvarig og
ubehagelig arbeid og tålmodige, ofte kjedelige studier av fakta
som må til for å styrte kapitalismen. Denne forma for vørslaus
«opptur» måtte i si tid få sin negasjon i en hard «nedtur». Den
naive overoptimismen måtte slå over i skuffa kynisme.
Student- og ungdomsbevegelsen var ei form for klassekamp.
Men denne klassekampen var veldig indirekte. For det meste
sloss ikke bevegelsen for sine egne, direkte, nære interesser. På
en måte uttrykte det dens framskredenhet. På en annen måte
uttrykker det dens svakhet, grunnhet. Det var klassekamp
nesten helt redusert til kamp i det vi marxister kaller overbygninga, og til en del av den igjen: kamp i ideene. Det var
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solidaritetsbevegelser med Vietnam og fjerne verdensdeler. Det
var kritikk og kamp om kulturen. Det var ikke klassekamp i
basis: dvs. klassers (deler av klassers) kamp for sine direkte
økonomiske og politiske klasseinteresser. Som f.eks. streikebevegelsen. Økonomiske streiker er sjølsagt mye snevrere enn
store anti-imperialistiske studentdemonstrasjoner og fører
isolert sett, i seg sjøl, ikke til noen økt bevissthet på tusen år.
Men satt i samband med en langsiktig kamp for å organisere
arbeiderne i fagforeninger, radikalisere dem politisk osv., blir
de deler av ei form for klassekamp som er langt mer grunnleggende, varig og i det lange løp truende for kapitalismen enn
flammende, men symbolske studentbevegelser.
Student- og ungdomsbevegelsens engasjement var ærlig.
Men som bevegelse i overbygninga, i ideenes verden, hadde
den åsså et visst preg av luksus, ikke minst om vi sammenlikner
deltakernes situasjon med forholda til den vestlige ungdommen i 1982. Arbeidslausheten hadde ennå ikke blitt så alvorlig. Framtidsmulighetene var fortsatt gode. I mange land
steig levestandarden. Deltakerne behøvde ikke tenke på sin
egen situasjon og frykte for si egen framtid sånn som ungdom
gjør nå. Det var åsså med på å skape et slags overskudd til et
interessant engasjement som ga livet innhold — men som deltakerne åsså kunne velge å trekke seg ut av. Litt — som å gå på
kino eller å la være.
Misforstå meg ikke. Dette blir sagt av en som sjøl var med i
denne svære bevegelsen, og blei forma av den. Jeg prøver ikke
å være spydig, vil ikke håne og krenke. Men for å forstå historia må vi snakke sant. Det var åsså sånn det var.
Klassemessige begrensninger, politisk uskarphet og naivitet,
en svært indirekte klassekamp konsentrert om ideverdenen
uten noen tvingende livsnødvendig karakter for deltakerne —
det var student- og ungdomsbevegelsens svake sider.
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4.3. Sammenhenger mellom maoismens
sosiale grunnlag og politiske svakheter
(Maoismen som student- og ungdomsbevegelsens
mest bevisst revolusjonære del)
Innafor og av denne bevegelsen vokste det fram organisasjoner
som kalte seg maoistiske (egentlig, marxist-leninistiske) partier. De små organisasjonene som fantes før, blei i hovedsak
fylt av nye medlemmer fra denne bevegelsen, hvis de overlevde.
I denne bevegelsen var det et sterkt driv i retning maoismen,
i hvert fall i en del viktige miljøer. Hvorfor det?
Fordi det blant de mest ærlig engasjerte, de mest disiplinerte, bevisste, ofte de mest intelligente, ofte de som kom fra en
arbeider-, radikal sosialdemokrat- eller kommunistbakgrunn (i
USA blant svarte, latinamerikanere, kinesere) utvikla det seg
utilfredshet med student- og ungdomsbevegelsens vaghet,
mangel på klar teori, på virkelig strategi for å gjøre noe. Disse
folka søkte. De lette etter noe som kunne tilfredsstille strengere
intellektuelle krav. Som kunne gi dem muligheter til å jobbe
hardt i retning realistiske mål. Mange av dem var gørrlei ungdomsbevegelsens tendenser til liberalisme og ut friking og søkte
etter noe stikk motsatt. Lei kunnskapslaushet og søkte etter
kunnskap. Lei laushet og stillstand, søkte etter fasthet og
retning.
Mange av dem fant svaret i maoismen. De satte i gang med å
organisere maoistiske grupper, gikk inn i maoistiske partier.
Ofte var det forskjellige bevegelser med mer kortsiktige mål
som reiste denne sorten problemer og fikk mange av medlemmene til å gå videre til maoismen. Vietnambevegelsen. Konkrete kamper på universiteter. Boligokkupasjoner. EEC-kampen i
Norge. Minoritetsbevegelser i USA, kamper mot fascistregimene i Sør-Europa. Ofte veldig raskt, på fra et par år og ned til
få måneder, skifta folk helt politisk standpunkt og organiserte
seg i maoistiske partier.
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Men svarte disse organisasjonene til det jeg før har kalt «virkelige partier»?
Noen steder og i perioder, ja.
Vi kan si at det fantes tendenser til «virkelige partier» i student- og ungdomsbevegelsens radikale fløy. «Virkelige partier» som ville ha sosialistisk revolusjon, som ville knytte bevegelsen til arbeiderklassen og skape revolusjonære arbeiderpartier. Sånne «virkelige partier» fantes i større eller mindre
grad i ulike land, var mer eller mindre enhetlige.
Noen steder krystalliserte slike «virkelige partier» ut partiorganisasjoner som samsvarte med virkelige, subjektive bevegelser som sprang ut av den breie student- og ungdomsbevegelsen. Ta det svenske KFML-SKP rundt 1970. I Sverige
tok ungdomsoppsvinget form av en meget brei og svær
Vietnam-bevegelse som nådde langt ut over ungdoms- og studentmiljøene (sjøl om de var bærestolpen i bevegelsen). De
samme miljøene blei kjerna i støtta til streikebevegelsen ved
LKAB i 1969, og mange andre konkrete, radikale bevegelser
som sprang ut av ungdomsradikaliseringa. Av dem krystalliserte den nye svenske maoismen seg ut. Dette førte igjen til at
organisasjonen KFML (som kom fra en splittelse i det gamle
partiet) vokste kraftig og blei det organisatoriske uttrykket for
et «virkelig parti» som nokså massive deler av ungdomsbevegelsen for ei tid følte seg lojal overfor. KFML kunne lede
1. mai-demonstrasjoner av en koalisjon av nye radikale organisasjoner, med Vietnam-bevegelsen som den organisasjonen
som skaffa hovedtyngden, der det kunne gå over 10 000 i
Stockholm.
I Sør-Europa, i de tidligere fascistiske statene, kunne maoistene i tillegg bli «virkelige partier» for den mest radikale og
bevisst revolusjonære motstanden mot fascismen. Dette, og
disse landas fattigdom og krise, ga dem mye bedre innpass i
fagforeninger og på landsbygda enn f.eks. det maoistene hadde i Tyskland.
Andre steder, som i England, var maoismen aldri i nærheten
av å bli «virkelig parti». Maoismen var alltid en meget liten
tendens og ei rekke smågrupper uten politisk betydning.
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I et land som Tyskland var det på midten av 70-tallet 4-5
større, velorganiserte «K-Gruppen» (med fra en del hundre til
flere tusen organiserte medlemmer), som til sammen fikk nærmere 50 000 stemmer ved valg, oppimot I prosent i Berlin, som
mobiliserte flere tusen til voldsomme demonstrasjoner mot
Bresjnev i Bonn (2 organisasjoner) osv. I ett tilfelle mobiliserte
4 organisasjoner 20 000 deltakere til en demonstrasjon mot
trusselen om forbud. Ellers gikk de aldri sammen. Vi kan si at
på dette tidspunktet var maoismen i Tyskland et potensielt
«virkelig parti» som disse organisasjonene til sammen kunne
konsolidert. Men de gjorde aldri det. Og den sekteriske splittelsen mellom dem hang nøye sammen med de småborgerlige
svakhetene i deres eget klassegrunnlag og deres politiske
tenkning.
Maoismen var altså ungdoms- og studentbevegelsens mest
bevisst revolusjonære del. Noen steder et slags «virkelig parti»
i kraft av det, andre steder organisasjoner med en viss styrke,
men uten å klare å danne «virkelig parti», og andre steder igjen
betydningslause smågrupper.
Samtidig som maoismen forsøkte å overvinne den breie bevegelsens svakheter, var den sjøl prega av disse svakhetene
både i sammensetninga (sosialt) og i den politiske tenkninga si,
som vi skal se.

(Hva fant de vestlige maoistene i maoismen?)
Hvorfor fant de nye vestlige maoistene svaret akkurat i maoismen? (Det var åsså andre, angivelig marxistiske og revolusjonære teorier som fant tilhengere i denne perioden. Men den
mest omfattende internasjonale tendensen i Vesten, som organiserte flest grupper i flest land på noenlunde samme politiske grunnlag, var maoismen — uten sammenlikning.)
Maoismen var «3. verden-kommunisme, folkekrigs-kommunisme». De radikale delene av ungdomsbevegelsen var allerede sterkt orientert i retning av den 3. verden. Dreiv med solidaritetsarbeid, var entusiastiske for frigjøringsbevegelser,
«geriljaromantikere».
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Maoismen var anti-sovjetisk. Sovjet og øst-Europa var
sterkt diskreditert i Vest. Her fant kommunister en teori som
forklarte at disse landa var ikke virkelig sosialistiske, men
kapitalistiske. SUKP er ikke et kommunistisk, men et imperialistisk og fascistisk parti.
Maoismen var «kulturrevolusjonen i Kina». Bevegelser i
overbygninga, stormende ungdomsbevegelser, veggaviser,
faner og flagg. Bevegelsen de vestlige maoistene kom ut av var
sjøl en bevegelse i overbygninga, ideologien. Ungdomsbevegelsen var sjøl et oppbrudd i teorien, kulturen. Sjøl stormfull, «faner og flagg». Disse sidene ved Kina fikk et sterkt ekko
i vestlig ungdom, langt utafor maoistenes rekker.
Maoismen innebar et forsvar for den vestlige kommunistiske «ortodoksien» og dermed åsså for den vestlige og sovjetiske
kommunismens heroiske, revolusjonære periode fra Oktoberrevolusjonen og til og med krigen mot fascismen. Samtidig
som «anti-stalinismen» er en sterk tendens i Vest (åsså på
venstresida), så er den kommunistiske tradisjonen fra denne tida åsså sterk. Denne sida ved maoismen gjorde det mulig for
de nye organisasjonene å knytte an til symboler og erfaringer
fra denne perioden. Brecht og Thålmann, Sacco og Vanzetti,
Woody Guthrie. Den gjorde at veteraner fra de gamle partiene
som hadde holdt fast på «ortodoksien» i strid med den nye
sovjetiske kritikken av Stalin, kunne slutte seg til de nye
maoistiske partiene. Teoretisk og taktisk var dessuten denne
«ortodoksien» mye mer konkret innretta på mange av
problemene i de vestlige samfunna der de nye maoistpartiene
jobba, enn Maos egne analyser av Kina og hans folkekrigsteori.
Maoismen var veldig radikal, revolusjonær, avviste mulighetene for å jobbe for å forandre de vestlige samfunna innafra.
De dominerende «sosialistiske» og «kommunistiske» retningene i Vest var helt reformistiske og borgerliggjort. Den nye
ungdomsbevegelsen var i utgangspunktet nærmest instinktivt
veldig skeptisk til dem, brøyt med dem. Her kom en sosialistisk og marxistisk retning og ga dette bruddet med den gamle
politikken et helhetlig, teoretisk grunnlag.
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Maoismen var en helstøpt teori, med et svært teoretisk apparat, svar på svært mange spørsmål, «noe for enhver», en
høyt utvikla og elegant filosofisk teori som bygde på tradisjonene fra vestlig dialektisk hegelianisme og marxisme. Dermed
kunne den tilfredsstille krava fra de intellektuelt søkende som
ikke bare ville ha enkeltsvar, men «dybde», en livsanskuelse.
Den nye vestlige ungdomsbevegelsen var utopisk, lette etter
et «himmerik på jorda», et «rettferdig samfunn» der «forholda mellom menneskene var helt endra, kvalitativt bedre».
Den offisielle kinesiske propagandaen i disse åra framstilte
Kina som et sånt samfunn. Livet i folkekommunene, solidariteten i de kinesiske gatekomiteene blei framstilt som idylliske
alternativer til den sosiale usikkerheten i Vesten. Her var det
solidaritet, mennesker som støtta og hjalp hverandre, trygghet. Maoistene i Vesten fant svaret på sine utopiske lengsler i
Kina — trudde de.
Alt dette skapte den sterke tiltrekningskrafta til den maoistiske teorien hos de mest revolusjonære, mest søkende og mest
bevisste delene av student- og ungdomsbevegelsen.

(Maoismens raske, men grunne gjennombrudd)
Dette la grunnlag for at maoismen kunne få svært raske gjennombrudd og «farge røde» organisasjoner som alt eksisterte
på et par år.
Slik blei f.eks. forskjellige deler av den radikale (opprinnelig
sosialdemokratiske) studentorganisasjonen SDS i Tyskland til
flere forskjellige maoistgrupper, med hovedtyngden i organisasjonen KPD. På tilsvarende måte blei det (åsså opprinnelig
sosialdemokratiske) breie anti-imperialistiske studentforbundet SDS i USA oppløst i mange forskjellige angivelig revolusjonære organisasjoner, og danna rekrutteringsgrunnlag for
forskjellige maoistiske partier (October League, seinere
CP(m-I), Revolutionary Union, seinere RCP, osv.).
Men sånne «maoistiske vekkelser» blei ifølge sin natur åsså
ofte grunne. Teorien var ikke virkelig forstått, ikke mestra, og
den satt ikke fast.
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Ta som eksempel den revolusjonære svarte amerikanske
organisasjonen Black Panther Party. Den begynte som en radikal nasjonalistisk organisasjon, bl.a. med vekt på væpna sjølforsvar fra de svarte amerikanerne mot rasistisk undertrykkelse. Bobby Seale forteller i sin sjølbiografi åssen de begynte å selge Maos lille røde på Berkeley, California, for å tjene penger til partiet. Da bøkene solgte bra, fant de på å lese
dem sjøl! Dermed blei BPP «maoistisk» og «kommunistisk».
BPP støtta Kina, erklærte motstand mot sosialimperialismen,
forsøkte å utvikle en enhetsfront bygd på mekanisk overføring
av Dimitrovs tale i 1935. Seinere forsvant disse politiske standpunktene. En god del medlemmer gikk seinere til andre, mer
konsolidert maoistiske organisasjoner, mens sjølve BPP endte
som en fraksjon innafor Carter og Kennedys «Demokratiske
parti».
Sjøl om eksemplet er ekstremt, illustrerer det svakheten ved
svært mange av de raskt framvokste maoistiske organisasjonene i Vest.

(Gjorde de vestlige maoistene rett i
å forsvare maoismen? Ja... )
Tross svakheter, tross den grunne forståelsen, gjorde de vestlige maoistene rett i å innføre og forsvare maoismen.
For som alternativ til de «sosialistiske» teoriene som fantes i
Europa var den overlegen.
Det var riktig å knytte an til de grunnleggende marxist-leninistiske teoriene. Nødvendigheten av revolusjon og proletariatets diktatur. Forsvaret for den klassiske marxismen-leninismen. For fast organiserte og disiplinerte leninistiske partier.
Framstillinga av verdenssituasjonen, den 3. verdens betydning, kampen mot imperialismen, supermaktene og særlig
Sovjet som den farligste osv., svarte meget bra til de virkelige
behova til revolusjonære i Vesten.
Det var åsså riktig å knytte an til den vestlige og sovjetiske
kommunistiske tradisjonen og ortodoksien. Med alle feil var
det en gullalder. De teoretiske erfaringene fra de svære faglige
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kampene, partibygginga, den anti-fascistiske fronten, undergrunnsarbeid og partisankrig er viktige. De kulturelle skattene
som blei skapt er nødvendige for oss nå: Chaplins «Modern
Times», Fadejevs og Nexøs romaner... I Norge er dette perioden med NKP-ernes heroiske kamp for å bygge opp Skog og
Land, det er Nordahl Grieg og Rudolf Nilsen. Et NKP vi tross
alle feil trenger å lære av, i motsetning til det stinkende liket av
partiet som fins i dag, som bare er negativt eksempel.
Kritikken av samfunnssystemet i Sovjet/Øst-Europa var i
grove trekk helt riktig. Og en kritikk og avgrensning av denne
typen er et spørsmål om liv eller død for kommunistiske partier
i Vesten nå.
Endelig er deler av Maos egne teorier, særlig dialektikken,
noen av de aller beste lærestykkene innafor marxistisk litteratur for å vise kommunister åssen de skal undersøke og analysere.
Alt i alt kunne altså maoistene i ungdomsbevegelsen knapt
gjort noe mer fornuftig enn å innføre maoismen i Vesten.

(... men maoistenes svakhet var at de.ikke forsto
maoismens mangler)
Samtidig forsto maoistene ikke sjøl at denne teorien var (og
er!) utilstrekkelig for en kommunistisk bevegelses behov i
Vesten.
Dette er et kjernespørsmål. Jeg skal komme tilbake til det i
siste del av denne framstillinga. I denne omgangen bare noen
korte merknader om det.
Vi har vært inne på at for å bli et «virkelig parti» er det ikke
nok at kommunistene har en allment riktig politikk på lang
sikt. De må åsså klare å forene den med den «virkelige, subjektive» bevegelsen.
Men dette krever for det første konkret analyse av de samfunna kommunistene jobber i.
For det andre krever det en omfattende og vitenskapelig
riktig politikk og taktikk for denne «virkelige og subjektive»
daglige bevegelsen.
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Knapt uttrykt: For Vesten har maoismen ingen av delene.
Maoismens analyse er den klassiske marxismen-leninismens.
Den er ganske allmenn, anvendt på moderne kapitalistiske
land av vestlig type (peker på at de er monopolkapitalistiske,
borgerskapets diktatur, er modne for sosialistisk revolusjon
osv.) Det mest konkrete verket er Lenins ypperlige «Imperialismen» fra 1916. Trass i at dette verket er nesten skremmende
profetisk åsså når det gjelder de vestlige landas utvikling i vår
tid, så er det prega av at det snart runder 70 år. Det har faktisk
skjedd viktige saker i de vestlige samfunna etterpå!
Dette står i motsetning til land av Kinas type (før 1949) som
maoismen har en utmerka og ganske detaljert analyse av. I det
minste en del steder i Asia er det trolig lett å bruke denne analysen som «lest» for å analysere sine egne samfunnsforhold.
Maoismens taktikk er berekna på land av kinesisk type og
på den 3. verden, dels på staters utenrikspolitikk. Taktikken i
høyt utvikla vestlige land er noe anna igjen. Her er fagforeninger, parlamentet, overbygninga svært viktig. Det er sterke legale tradisjoner og sterke legale illusjoner. Det er store «borgerlige arbeiderpartier»: Sosialdemokratiske, euro-revisjonistiske, moskva-revisjonistiske. Åssen stille seg til sånt, som skiller seg helt fra land av typen Kina (før 1949)? Om det sier maoismen ... ingenting.
Så hva gjorde de nybakte, halvrå maoistiske organisasjonene? Svært motsigelsesfylte saker. Noen greip tilbake til analyser fra den «ortodokse» tida. Men disse analysene hadde åsså
mangler (for sjølstendig, omfattende teoretisk nytenkning blei
ikke oppmuntra i Vest i KOMINTERN-tida), og dessuten er de
gamle. Noen brukte mer eller mindre merkelige paralleller med
den 3. verden eller laga sitt eget. Total boikott av parlamentet.
Sats alt på parlamentet. Inn i fagforeningene. Lag egne fagforeninger, leda av maoistene. Avvis alle fagforeninger i prinsippet. Osv.
Maoistgruppene forsto i prinsippet og teorien at de måtte
bryte «ut av ghettoen», komme utover student- og ungdomsbevegelsen og slå rot i arbeiderklassen og andre deler av det arbeidende folket for å slå gjennom. Men nettopp umodenheten
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deres gjorde at de slett ikke forsto åssen ei sånn oppgave måtte
gripes an, og de forsto ikke hvor mangelfull deres egen teori
var for å sette dem i stand til det.
Isteden avspeilte den naive optimismen og idealismen i ungdomsbevegelsen seg i maoistorganisasjonene: Bare vi sprer politikken vår, så vil vi slå gjennom til arbeiderklassen. Vi har en
objektivt riktig, langsiktig politikk, følgelig «er» vi arbeiderklassens parti, følgelig vil arbeiderklassen før eller seinere komme til oss. Vi forstår ikke at det er avgjørende ting vi ikke veit og
ikke kan. Vi forstår derfor heller ikke at vi må undersøke og
analysere disse sakene, lage en politikk og taktikk der vi nå
mangler det. Overvurdering av hvor lett det skulle gå, undervurdering av nødvendigheten av kunnskap, analyse, hardt arbeid.
Saker som bidro til å skjerpe denne tendensen, var den maoistiske (kinesiske) propagandaen for å legge hovedvekta på rein
ideologi og standpunkt. Dette styrka i sin tur i Vesten ideen om
at ideologisk polemikk og opprustning ville være nok. På den
andre sida la den maoistiske (kinesiske) propagandaen på denne tida svært liten vekt på nødvendigheten av å studere politisk
økonomi og historisk materialisme. Dette hadde de halvrå
vestlige maoistene kanskje trengt aller mest, for dette skjønte
de minst av...
Følgen av at maoistene ikke forsto at deres egen teori var
utilstrekkelig, var at de fikk det vanskeligere med å «bryte ut
av ghettoen» og slå gjennom utafor student- og ungdomsbevegelsen.

4.4. Sammenbruddet
(Ungdoms- og studentbevegelsens sammenbrudd)
Ungdomsbevegelsens sammenbrudd kom, som det måtte
komme.
Sosialt fordi hele den generasjonen som «bar» bevegelsen etter hvert var blitt voksen. Den rykka ut av lesesalene og skolene, ut av gatene — ut av den radikale politikken.
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Jerry Rubin, radikal amerikansk frik som nominerte en gris
til president i USA i Chicago i 1968, er blitt aksjemekler på
Wall Street. Bo Gustafsson, svensk KFMLs første formann, er
blitt en meget snill sosialdemokratisk professor.
Politisk fordi både denne generasjonen sjøl og særlig generasjonen som kom etter, opplevde det stadig økende gapet mellom pretensjoner og resultater. Her kom bevegelsen som skulle
skape en ny mennesketype og en ny verden. Hva skjedde?
Krise. Arbeidslaushet. Mer krig. Stadig hardere sosiale forhold. Narkotisering. Hungerkatastrofer i den 3. verden. Vietnams seier ender med båtflyktninger i Sørkinahavet. Det som
er igjen er halvgamle tidligere radikalere med gode stillinger,
men med langt hår og rufsete klær og en utflytende livsstil,
istedenfor jakke, slips og glattslikka stil.
En ny generasjon studenter og ungdom var sjøl i en vanskeligere situasjon, med ei mer utrygg framtid. Den så ikke noe alternativ i en bevegelse som hadde lovt omtrent alt og oppnådd
omtrent ingenting. Denne nye generasjonen vendte ryggen til
politikken i forakt og konsentrerte seg om å hytte sitt eget
skinn.
Det politiske billigbokmarkedet klappa sammen. De store,
stormende gatedemonstrasjonene blei langt sjeldnere i de fleste
europeiske landa. Universitetene blei «avpolitisert» (dvs. sløvt
borgerlige). Visebølgen forsvant!
Dette er ikke det samme som at ungdommens og studentenes
meninger i 1980 var de samme som i 1965. For ikke å snakke
om arbeidernes. Det betyr først og fremst at bevegelsen i ungdomsmassene forsvant.
At det seinere har oppstått en ny ungdomsbevegelse i en del
europeiske land er ei anna sak. Det hører hjemme seinere i denne framstillinga.
Sammenbruddet for ungdomsbevegelsen er en del av den
politiske utviklinga som har fått merkelappen «høyrebølgen».
Jeg har sterke forbehold til snakk om «høyrebølge». Det er
krise. Streiker og andre klassekamper har utvikla seg i Europa
i disse åra. Folk stemmer mot sittende regjeringer, enten de er
til «høyre» eller «venstre», noen høyretendenser går fram,
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andre steder skjer radikalisering. Ei allmenn «høyrebølge» i
Vest-Europa mener jeg er en overdrivelse.
Men at de mest sentrale områdene for ungdoms- og studentbevegelsen, bl.a. de store universitetene, har utvikla seg til
høyre i og med denne bevegelsens sammenbrudd, det er riktig.

(Den vestlige maoismens sammenbrudd)
Nå kom åsså den vestlige maoistbevegelsens sammenbrudd.
Som nevnt opplevde alle organisasjoner tilbakeslag, svekkelse og problemer. Mange blei splitta. Mange klarte etter ei årrekke plutselig ikke lengre å gi ut ei ukeavis. Mange holdt
nesten opp å eksistere som offentlige organisasjoner. Ei rekke
organisasjoner forsvant.
Blant dem var grupper uten noen betydning, som man kan
mistenke hadde som viktigste hensikt å vanke på Kinas og
Albanias ambassader. Men det var åsså noen av de største, best
organiserte og mest kjente maoistorganisasjonene i Vesten.
Uten sammenlikning den største som gikk under var ORT i
Spania, som nærmest eksploderte til støv få måneder etter at organisasjonen hadde hatt et relativt gjennombrudd i valg. En annen var det tyske KPD. En tredje som formelt eksisterer, men i
praksis er nærmest sprengt og nedlagt, er CP(m-1) i USA.
Hva er typisk for denne typen organisasjoner? At de var dominert av universitetsintellektuelle. ORT var den som hadde
betydelig støtte utenom sånne kretser. CP(m-1) kom fra universitetsintellektuelle og rekrutterte en del arbeidere, svarte aktivister osv. KPD kom fra universitetene og var til sin siste dag
dominert av universitetsfolk.
Litt mer om KPD og CP(m-1): Begge utsprang fra sentrum
av den radikale universitetsbevegelsen på 60-tallet. KPD var
kjerna i det tyske SDS etter at denne organisasjonen forsvant.
Horlemann og Semler (KPDs ledere) var de viktigste SDSlederne på den tida Dutschke blei skutt. Mike Klonsky
(CP(m-1)s formann) var en av de sentrale lederne i det amerikanske SDS. Han og kadrene rundt ham danna October
League på grunnlag av SDS-aktivister.
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Denne typen organisasjoner, som var rotfesta så djupt i den
mest intense intellektuelle delen av ungdomsbevegelsen, viste
seg aller dårligst egna til å overleve denne bevegelsen.
Dette er typisk. Seint på 60-tallet og først på 70-tallet var det
mange større, militante, helt universitetsdominerte maoist-organisasjoner i de store universitetsbyene i Vesten. Ingen av disse gruppene har overlevd eller etterlatt seg nevneverdige rester.
Se på GP i Frankrike, MS i Italia, flere andre organisasjoner
som i si tid var kjente og frykta — ingenting igjen. Det er et annet typisk trekk for sånne maoistbevegelser. Kadrene forsvinner, ingen prøver å reorganisere noe for å fortsette arbeidet.
Dette er, etter mi mening, en følge av at disse organisasjonene hadde mista det (begrensa) preget de i en periode hadde av å
være «virkelige partier». Både KPD og CP(m-1) ga skildringer
av den «ytre» utviklinga si som bekrefter dette. Klimaet endra
seg. Den «ytre» sympatien forsvant. Fra å selge ti-tjue tusen
aviser i uka, dumpa de ned til å selge to-tre tusen. Der det fins
«virkelige partier» vil partiorganisasjoner reorganiseres og
oppstå på nytt dersom de blir oppløst. Men der det «virkelige
partiet» har forsvinni, kan partiorganisasjonen bare leve videre som innadvendt sekt eller som ei lita bevisst gruppes selskap
for propaganda, studier og ganske begrensa aksjoner. Går
partiorganisasjonen under, reiser det seg ikke noe nytt etter
den.
Hvor blei det av kadrene? De «sank tilbake» i den dominerende ideologien i de miljøene de kom fra. Tyske universitetsmaoister blir filosofiske tyske liberalere. Svenske maoister blir
sosialdemokrater. Amerikanske maoister går inn i reformgrupper i Carter-Kennedys «Demokratiske parti». Italienske
maoister blir euro-revisjonister.
For noen grupper førte utviklinga til at de fordømte Mao,
brøyt med maoismen og fulgte det albanske partiets parole om
å jobbe for et albansk «MININTERN». Med ett unntak (Portugal) var alle de pro-albanske organisasjonene små eller nesten usynlige. Flere av dem var sterkt sekteriske, uten deltakelse
i massebevegelser utafor «seg sjæl» — «indre» grupper. Flere
var leda av eldre kadre fra de «gamle» kommunistpartiene
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(Italia, Spania, Tyskland). Det er ironisk at mange av disse
hadde røtter i miljøer som bare få år før var de mest ekstremt
ortodokst maoistiske» i Vest. Albanerne knytta til seg en tendens som la vekt på «ortodoksi», dogmatisk skolastikk og
servil lojalitet overfor et land. Denne tendensen oppsto i
Stalin-tida, fant seinere utløp i «ultra-maoisme», og kasta heller maoismen på båten enn å holde opp å være rituelt ortodoks
og dyrke en idealstat. Som ideologi ga dette de «albanske»
gruppene et påskudd til å vende ryggen til den «kjølige» utviklinga i Europa og prøve å holde medlemmene sammen ved å
lukke seg inne i rettruende sekter. (Unntaket, «PCP(r)» i Portugal, fungerer nærmest som et «SV» overfor det større portugisiske pro-sovjetiske partiet. Dette partiet har oppslutning i
valg og støtte blant arbeidere. Dermed fungerer det som albanernes «glansnummer», mens det på den andre sida ikke er
mulig å forlange at det skal følge albanernes stivbeinte og verdensfjerne taktikk i Portugal.) Den prisen de fleste «albanske»
gruppene betaler, er at de har omtrent like store sjanser til å
bryte gjennom i Vest som grupper organisert for å studere
«President Kim 11 Sungs J uche-ideer».
Hvor mange maoist-partier i Vest har like stor innflytelse
(grovt rekna) i 1982 som i 1977? Min oppfatning er: Under
fem.
Student- og ungdomsbevegelsens sammenbrudd blei dermed
åsså den vestlige maoismens sammenbrudd.

(Forholdet mellom «indre» og «ytre» faktorer
i sammenbruddet)
Betyr dette altså at maoismens «indre» krise (krisa i den
«klassiske» maoistiske politikken, splittelsen og 180-gradersvendingene i den internasjonale maoistiske bevegelsen) ikke
hadde noen betydning for maoismens sammenbrudd i Vest?
Nei, tvert imot. Denne «indre» krisa hadde på sin måte helt
avgjørende betydning.
Men dette skjedde på grunnlag av og gjennom den «ytre»
krisa (at ungdoms- og studentbevegelsen forsvant). At disse
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sakene kom ganske nær samtidig, kom til å forsterke virkningene av den «ytre» krisa og «gi den form».
Dette er ikke noe nytt og merkelig i historia. Ta f.eks. gjennombruddet for student- og ungdomsbevegelsen. I mange land
(USA, Sverige, delvis Norge) skjedde det «som et resultat av
Vietnam-krigen». På den andre sida var det kolonikriger før:
Algerie-krigen, Indokina-krigen i 50-åra osv. Men de førte
ikke til noen tilsvarende bevegelse i Vesten. Det som skilte tida
for disse kolonikrigene fra de seine 60-åra, var flere samfunnsmessige og politiske endringer (universitetenes oppsvulming og
endra rekruttering, den begynnende krisa for Vesten og USAimperialismen, mistrua som hadde spredd seg til glansbildet av
USA osv.). På den andre sida førte ikke disse samfunnsmessige og politiske endringene i seg sjøl til noen stor bevegelse. Ei
viktig sak, en svær kamp, måtte til for å fange oppmerksomheten, tenne kampviljen, skape bevegelsen. At ungdomsbevegelsen oppsto blei derfor et resultat av en dialektisk enhet både av
samfunnsmessige og politiske endringer og forskjellige konkrete «årsaker» (som Vietnam-krigen, den andre EEC-kampen
1970-72 i Norge osv.).
På samme måte brøyt den vestlige maoismen sammen som
en følge av en dialektisk enhet mellom det «indre» og det
«ytre»: Massegrunnlaget som forsvant, og ideologien/politikken som kom i krise.
Student- og ungdomsbevegelsen hadde jo nettopp på en måte
si beste side i at den var så ideologisk, i at den satte seg i sving for
sånt som ikke var i deltakernes personlige og umiddelbare interesser på grunnlag av politiske debatter, teoretiske slutninger. Innafor denne bevegelsen var maoistorganisasjonene dens aller
mest ideologiske og teoretiserende del. Her kom ungdommer
som kanskje var fra arbeiderklassen, kanskje ikke, men som i alle fall gikk gjennom studier som kunne skaffe dem et godt og sikkert utkomme i det rike imperialistiske Vesten. (Om det ikke
gjaldt alle studentene, så gjaldt det i hvert fall mange av maoistene, som var blant sin generasjons mest intellektuelt nysgjerrige
og målbevisste folk.) De la til side studier, jobba for interessene
til arbeiderklassen og de fattige massene i den 3. verden, sleit
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gratis i årevis for noe som (i hvert fall dersom det gikk som de
sjøl trudde) godt kunne bety forfølgelser, fangenskap og død
for dem personlig. Dette skjedde for svært mange av dem som
et resultat av et intellektuelt valg. «Jeg har forstått, teoretisk, at
dette samfunnet er urettferdig og at det er dømt. Jeg velger derfor å kaste mulighetene til en god personlig karriêre til side for å
kjempe for et anna samfunn.»
Når massebevegelsen og massesympatien rundt dem forsvant, den positive støtten fra «deres egne» som velta ut av lesesalene for å delta i demonstrasjonene de organiserte, snart til
støtte for en frigjøringsbevegelse, snart til støtte for en storstreik, og de politiske, teoretiske overveielsene som de hadde
tatt standpunkt på grunnlag av, samtidig blei utsatt for voldsom
kritikk, da forsvant åsså grunnlaget for engasjementet til mange
av disse intellektuelle maoistene. For dem fortonte det seg som
om de hadde «kasta bort» store deler av ungdommen sin og
framtidsmulighetene sine på «et blendverk».
Dette er ikke en «moralsk fordømmelse» av folk som reagerer sånn, eller en kritikk av dem som «mindreverdige». Det er
et forsøk på en historisk-materialistisk analyse. På å beskrive
de samfunnsmessige årsakene (både i økonomisk utvikling
ideologi) til at det gikk sånn.
Det er et objektivt faktum at det er forskjell på maoismen til
den filippinske fattigbonden, som slutter seg til den hemmelige
militsen i desperasjon for å forsvare seg mot utplyndring, og
den tyske studenten, som går inn i ei «K-gruppe» ved Freie
Universitåt i Berlin i 1974 ut fra at han ved teoretisk resonnement er kommet fram til at maoismen er riktig. Begge har
sine sterke og svake sider. Det er ganske ulike utviklinger i
samfunnet som skaper og endrer deres politiske syn.
For en bevegelse som er bygd opp, særlig på grunnlag av en
massebevegelse «i overbygninga» (dvs. rundt spørsmål som
dreier seg om ideologi, teori) og som sjøl har skapt organisasjoner, særlig ved å samle folk rundt felles ideologi og teori,
blir ei krise i ideologien og teorien ekstra hard. Av dette
kommer den særlig drastiske virkninga av maoismens «indre»
krise på maoistpartiene i Vesten.
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