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

KAPITTEL 5

En kritikk av den vestlige
maoismens teoretiske svakheter
(Litt om viktige spørsmål i maoismens
teoretiske krise i Vesten)
Vi skal se litt på de spørsmåla som står mest sentralt i den vestlige maoismens «indre» krise. Framstillinga blir begrensa og
summarisk, «i overskrifter» akkurat som den tidligere framstillinga av den «klassiske» maoismen sjøl. En djuptgående
teoretisk diskusjon av disse problemene ville fullstendig
sprenge ramma for dette arbeidet.
Jeg har skrivi mer omfattende om dette før, og håper åsså å
offentliggjøre noe mer omfattende om det i framtida. (Boka
mi om «Marxismen — vitenskap eller åpenbaringsreligion?»
(1979) er i hovedsak ei drøfting av maoismens ideologiske
krise, ei «innvendig» analyse av teoretiske svakheter. Den
boka jeg prøver å skrive nå (altså ikke denne!), er et forsøk på
å drøfte marxismens vitenskapelige holdbarhet i vår tid, særlig
når det gjelder Vesten under høyt utvikla kapitalisme og en
eventuell framtidig sosialisme. Det blir dermed samtidig ei
«utvendig» drøfting av sterke og svake sider ved den kommunistiske bevegelsens politikk, et forsøk på å finne ut om vi er i
samsvar med de virkelige historiske behova i Norge.) Her altså
kortere. Først og fremst en beskrivelse for å vise sånt som
skjerpa krisa i den vestlige maoismen, men uten mer omfattende forsøk på å påvise «rett og galt».
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5.1. Masseappellen
(Viktige spørsmål «av første grad»:
Masseappellen som blei vekk)
For maoismens «ytre» eller breie tiltrekningskraft er nok det
mest avgjørende at dens messianske og utopiske budskap mista
sin !ruverdighet. Det vil si: Trua på at det på jorda i dag fins
«idealsamfunn» i Kina og andre steder der alle de viktige sosiale og menneskelige problemene som plager folk i Vesten er
løst.
Dette er ideen om «fullkomne sosialistiske land». (Jeg drøfta
dette ganske grundig i 1979.) I si mest ekstreme utgave gikk den
ut på å framstille Kina (særlig etter kulturrevolusjonen), Albania, Vietnam, Sovjet (før 1956) og diverse andre stater som
Kina av diplomatiske grunner framstilte som sosialistiske (Korea, Romania), som ideelle samfunn. Svaret på spørsmålet om
«hva isteden?» i Vesten var å peke på samfunna i disse landa.
Drømmen om «sosialistiske idealstater», spesielt i den
3. verden, sto sterkt i student- og ungdomsbevegelsen langt
utafor de organiserte maoistenes rekker. Idehistorisk stammer
den bl.a. fra KOMINTERN-tidas dyrking av glansbilder av
Sovjet. Men like viktig var det at den svarte til sterke ideologiske, følelsesmessige behov. «Vekk herfra, det er mitt mål»
(Kafka-sitat, motto for SF-studs/SUF-studs organ «Oppbrudd» i Oslo). Et idealsamfunn på jorda, nå. Den uhyre populære svenske «Historieboka» slutta med ei oppramsing av
«idealstater»: Kina-Albania-Vietnam-Cuba-Guinea Bissau.
Denne oppramsinga av stater som alt da hadde svært lite felles,
var saklig sett (dvs. ut fra grundigere kunnskap om landa)
meningsløs, men den blei slukt uten protest av «Historiebokas» hundretusener av nordiske lesere. SF/SV følte på samme måte et sterkt ideologisk behov for «idealstater» som fikk
partiledelsen til å forsøke å starte dyrking av Cuba, Vietnam
og Korea (med følge av episoder som de innblanda helst vil ha
glemt og begravd i dag).
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Den fjerne fullkomne staten er et fristende ideologisk
virkemiddel for bevegelser med behov for alternativer. Se på
den nasjonalistiske «rasta»-bevegelsen i Jamaica og dens
dyrking av Haile Selassies Etiopia. Eller se på de vestlige
kapitalistenes valfart til sitt drømmebilde av Japan! For en
gammal «frelst» Kina- og Albania-farer som meg har denne
Japan-dyrkelsen hos klassefienden tross alt kjente og rørende
trekk.
Men for den vestlige maoismen brøyt dette ideologiske systemet voldsomt sammen. Bildet av et harmonisk søsterskap av
ideelle samfunn forvandla seg til et bilde av voldsomt stridende, fiendtlige stater, som alle hadde svære indre problemer.
Det var åpenbart at der fantes ingen ideelle drømmeland, og
noen av dem måtte tilmed reknes til de sosialt og politisk verste
samfunna på jorda. Viktigst for masseoppslutninga var oppgjøret med kulturrevolusjonen i Kina. Jeg drøfter ikke her om
det var riktig og nødvendig eller ikke (skjønt jeg mener at det i
det minste inneholdt mye riktig og nødvendig). Virkninga av at
kulturrevolusjonen blei framstilt som et helvete på jord og
mange av dens ledere som korrupte fascister, var i hvert fall at
de naive messianske illusjonene om Kina fikk en knekk. I tillegg: Vietnams båtflyktninger, angrepet på Kampuchea,
grensekrigen Vietnam-Kina. Albanias voldsomme brudd med
Kina. Kampuchea — fordømt av et enstemmig offisielt Vesten,
seinere åsså av Sovjet og Vietnam, som en stat som dreiv
massemord på sitt eget folk, et bilde som slo fullstendig gjennom i opinionen i Vesten (skjønt jeg mener fortsatt det er løgnaktig). Trua på at det fantes ei bra hovedside i Sovjet før 1956,
som på samme måte klappa sammen hos svært mange maoister i disse åra, under presset fra alle de andre avsløringene av
usann glansbilde-propaganda og den massive, 60-årige hetsen
som dominerer Vesten.
Dermed mista den vestlige maoismen det som hadde vært et
trumfkort for rekruttering i de tidlige 70-åra: Den utbredte
trua (i hvert fall i de radikale delene av student- og ungdomsbevegelsen) på at den (i hvert fall kanskje??) hadde alternativet. Fra naiv tru på mirakelmedisin, over til kynisk mistru, tvil
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på at noen kur er mulig. Et sterkt kort blei forvandla til et
svakt kort, ei belastning.
Denne nye oppfatninga er like ideologisk, like lite vitenskapelig begrunna som den den erstatter. Ut fra konkrete undersøkelser er det ikke vanskelig å påvise at sosialismen på jorda
har vinni svære resultater og dermed bekrefta sin berettigelse.
Men det betyr ikke at den har innfridd (eller noen gang kan
innfri) alle de messianske drømmene til den radikale ungdommen fra 70-tallet. Og framfor alt krever forståelsen av den
ei anna holdning til undersøkelser og konkret kunnskap enn
det som prega student- og ungdomsbevegelsen (og den offisielle, «klassisk» maoistiske propagandaen fra Kina).
Videre blei kampen mot den sovjetiske sosialimperialismen
politisk mer krevende utover i 70-åra. Dette har flere grunner.
Den satte i gang en sterk internasjonal offensiv, som gjorde at
den ved press og oppkjøp skaffa seg mange nye allierte. Samtidig tok Kina kontakt med mange stater i Vesten og USA, noe
som Sovjet utnytta i ei slagkraftig propagandakampanje.
Tidlig i 60-åra var bildet derfor teoretisk «enklere» for folk
med liten politisk erfaring. På den ene sida Kina, for revolusjon, for den klassiske marxismen, for frigjøringsbevegelsene
og den 3. verden, isolert fra USA-imperialismen og de vestlige
hovedlanda ellers. På den andre sida Sovjet, for «fredelig, parlamentarisk overgang», mot revolusjon, mot alle frigjøringsbevegelser, med propaganda som gikk ut på at den klassiske
marxismen var forelda, for «fredelig sameksistens» og deling
av verden med USA-imperialismen og Vesten. Overfor den nye
student- og ungdomsbevegelsen var Sovjet og de (da) svært
åpent høyreorienterte pro-sovjetiske partiene uforstående,
klumpete og åpent fiendtlige.
Mot slutten av 70-åra hadde Sovjet kjøpt opp og tatt over
frigjøringsbevegelser i den 3. verden. Pro-sovjetiske partier
erklærte seg ved passende tilfeller for «revolusjon» (som ofte
var fascistiske statskupp, som i Etiopia, Afghanistan,
Angola), rusta opp propagandaen med «ortodokse» fraser,
hadde sjøl kommet i et skarpere konkurranseforhold til USA
og kritiserte Kina for «å samarbeide med imperialismen», re106
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krutterte med hell aktivister fra den anti-imperialistiske kampen i den 3. verden — og fra student- og ungdomsbevegelsen i
Vesten. I Norge sto SV-ere (blant dem tidligere maoister) fram
og argumenterte for «Sovjets anti-imperialistiske politikk»
med «støtte til frigjøringsbevegelser», ja tilmed at det var «en
positiv motvekt mot USA-imperialismen» når Sovjet-marinen
dreiv øvelser vest for Island! Et typisk eksempel på den vendinga som skjedde er Sara Lidmann. I 60-åra samarbeida hun i
Vietnam-bevegelsen med de svenske maoistene (mens de prosovjetiske revisjonistene var ekstremt fiendtlige til denne bevegelsen). I 80-åra støtter hun de mest pro-sovjetiske kreftene i
Sverige. Enkelt uttrykt er det som har skjedd at hun har fulgt
Vietnam.
Følgen av dette var at mange maoistpartier tapte kampen
om den anti-imperialistiske opinionen, som de før hadde dominert (f.eks. den svenske). Dette var ikke politisk uunngåelig.
Det blei forutsagt at Sovjets stadig mer aggressive karakter
ville føre til at grunnlaget for en anti-imperialistisk massebevegelse mot sosialimperialismen ville bli stadig breiere. I
80-åra har dette skjedd, særlig etter Afghanistan og Polen.
Men de fleste maoistpartiene var ikke politisk på høyden, klarte ikke å oppfylle krava til en mye mer komplisert situasjon
enn i 1966-70, og kom derfor ikke i noen stilling til å utvikle og
lede denne bevegelsen.
Hele den anti-imperialistiske politiske orienteringa gikk sjøl
inn i ei krise. Det blei langt vanskeligere å mobilisere massestøtte for forskjellige frigjøringskamper i den 3. verden, i hvert
fall for ei tid og i samme form som først i 70-åra. Dette hadde
åsså flere årsaker. Naiv, messiansk støtte til frigjøringskriger
som den vietnamesiske, slo nødvendigvis over i kynisk skuffelse. «Hva støtter vi egentlig?» Vestlig og sovjetisk propaganda
om «reaksjonære regimer i den 3. verden» kunne nytte at det
sjølsagt er mange slike regimer (og mange av dem har åsså
kommet til makta som følge av en frigjøringskamp). Allment
trur jeg massene i Vesten er mye mer bevisste om imperialismen nå enn f.eks. i 1965. Men den imperialistiske propagandaen har samtidig slått inn i vide kretser. Rasisme og euro-sjåvin107

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

isme er åsså på vei opp. «Idi Amin, Ayatollah Khomeini, Pol
Pot, muslimske kvinneundertrykkere, arabiske oljesjeiker,
latinamerikanske fascister» ... «er det noen vits i å støtte
dem?» I tillegg til at studentbevegelsen, som med sine kvikksølvraske reaksjoner kunne fylle gatene, nå ikke lenger er der,
er mange anti-imperialister blitt langt «reddere» for å støtte
den 3. verdens konkrete kamper. Hos maoistene i 1970: Stor
entusiasme for å jobbe for Vietnam. I 1980: Stor skepsis mot å
støtte Kampucheas frigjøringskamp.

5.2. «Intellektuelle nøtter»
(Viktige spørsmål «av andre grad»:
Problemer for «de mest teoretiske huene»)
I løpet av sammenbruddsprosessen vokste åsså problemene for
bevegelsens «innerste deler»: De «mest teoretiske huene», den
«teoretisk mest teoretisk skolerte» kaderen, mange ideologer
og ledere.
Det var disse kretsene som hadde fulgt opp den messianske
og utopiske oppfatninga av sosialismen med omfattende studier av teori, som bl.a. gjorde at de trudde at de forsto åssen et
sosialistisk samfunn fungerte, og åssen det var mulig å unngå
ei degenerering av sosialismen til kapitalisme og fascisme som i
Sovjet. For å få til dette hadde de slukt (mer eller mindre) rått
kinesiske og albanske offisielle glansbildeframstillinger av
deres egne land som ærlige og objektive, vitenskapelige beskrivelser. De hadde satt seg inn i og forsvart apologetiske beskrivelser av den sovjetiske og østeuropeiske Stalin-tidas fortreffelighet. De hadde i noen tilfeller tilmed lojalt fulgt den
offisielle kinesiske utenrikspolitiske orienteringa, lest Kim 11
Sung og Ceausescu, og vridd hjernevinningene for å passe det
de visste om utviklinga i Korea og Romania inn i bildet av harmonisk blomstrende sosialisme.
(For å unngå misforståelser gjør jeg oppmerksom på at
gruppa jeg beskriver her sjølsagt omfatter meg sjæl.)
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I tida fram til 1976 sto teorier om kulturrevolusjonen i Kina
helt sentralt i dette byggverket. Fordømmelsen av kulturrevolusjonen og den offentlige skittentøyvasken som fulgte med
den, sammen med at Maos viktigste teorier om sosialismen fra
etter 1960 (eller kanskje etter 1949) blei forkasta, betydde et
voldsomt intellektuelt jordskjelv i disse kretsene. Videre blei
det klart for alle at det Kina offisielt hadde kalt sosialisme,
ikke var en følge av at den kinesiske partiledelsen «godkjente»
visse stater på grunnlag av en streng og vitenskapelig analyse
av samfunnsutviklinga der. Det var ganske enkelt en utenrikspolitisk skillemynt, noe som blei brukt taktisk i diplomatiet. Det var jo åpenbart at f.eks. den negative indre utviklinga
i Vietnam hadde skjedd lenge før 1978-79, altså i en periode da
Kinas propaganda fortsatt hadde framstilt Vietnam som et sosialistisk land. Med Kinas anerkjennelse av Jugoslavia som
«sosialistisk» blei det umulig å ikke forstå dette.
Med fordømmelsen av kulturrevolusjonen og forkastinga av
sentrale deler av polemikken mot SUKP i 60-åra falt åsså det
gamle bildet av polemikken mot revisjonismen som «fullstendig og ferdig» sammen. Nå gjorde jo Kina mange ting som
KKP tidligere hadde kritisert Sovjet for: Tillot frie markeder i
større grad, åpna for økte lønnsskiller, lot utenlandske selskaper etablere seg osv. Samtidig gikk KKP-ledelsen fra sider av
Maos kritikk av Stalin. Den slutta seg til Stalins syn på klasser
under sosialismen (dvs. at det ikke fins noe borgerskap). Den
formelle veggavisfriheten og streikeretten blei fjerna. Er altså
Kina blitt revisjonistisk og kapitalistisk? Eller er den tidligere
kritikken overdrivi, og er Sovjet et sosialistisk land? Hvis
ingen av delene — eller andre kombinasjoner — åssen skal da
dette teoretiske byggverket lappes sammen igjen?
Hva er sosialismen egentlig? «Vi trudde vi visste det, men vi
veit det visst ikke lenger». «Er sosialismen egentlig overlegen
kapitalismen?» «Er sosialismen egentlig mulig i det hele tatt?»
«Er den mulig, men bare i framtida, ikke i vår tid?»
Nært sammenknytta med dette er spørsmåla om utviklinga i
øst-Europa. Vurderinga av Stalin-tida. « Var det egentlig noen
gang sosialisme?» «Skjedde kontrarevolusjonen egentlig
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1935, 1928, 1923?» «Er revisjonisme og nye klassesamfunn
egentlig en nødvendig følge av leninismen?» For de «mest teoretiske», f.eks. i Tyskland, blei det ofte et problem at østeuropeiske, anti-maoistiske og anti-«ortodokse» kritikere hadde en
faktisk mer innholdsrik og interessant beskrivelse av utviklinga
der, enn de kinesiske og albanske pamflettene. Dermed gjennomslaget for f.eks. Bahro i sånne kretser, enda hans teorier er
blanda med åpenbart fantastiske og utopiske ideer som det
ikke er så vanskelig å kritisere. Den teoretiske evnen til sånn
kritikk mangla tydeligvis.
Åsså nært sammenknytta med disse sakene, spørsmålet om
demokrati, om de maoistiske kommunistenes egen «demokratiske truverdighet». Vesten er intenst borgerlig-demokratisk, disse ideene er ett av de viktigste trekka ved den felles
vestlige kulturen. Kritikk av kommunismens «demokratiske
truverdighet» har vært et trumfkort for borgerlig propaganda i
alle år. Kommunistene har svart på det ved å henvise til sosialismens (virkelige eller påståtte) økonomiske og sosiale triumfer, ved å kritisere kapitalismen sjøl for hyklersk falsk demokrati og undertrykkelse (sjølsagt med full rett), ved å avvise
hele problemet som hets, og ofte (særlig til intern bruk og
blant de mest revolusjonære og misfornøyde tilhengerne) å
framstille alt snakk om demokratiske rettigheter, menneskerett
osv. som uttrykk for borgerlige fordommer og illusjoner.
Dette er utilfredsstillende. Svære deler av massene i Vest har
aldri blitt fornøyd med denne forma for svar og vil neppe noen
gang bli det. Utviklinga i øst-Europa stiller dessuten spørsmålet om demokratiske rettigheter på spissen, mens de sovjetiske
undertrykkerne bruker en argumentasjon mot det som henter
skytset sitt fra de tradisjonelt kommunistiske svara. Det grunnleggende teoretiske problemet er dessuten at denne forma for
argumentasjon har blitt brukt til å unngå kritisk analyse av
overgrep mot de arbeidende massene, kommunister og revolusjonære under proletariatets diktatur. Terror i Stalin-tida
ramma ikke bare kulakker (rikbønder) som dreiv med snikmord, spioner og borgere. Den ramma åsså sosialister, prosovjetiske intellektuelle, kommunister. Allment tjente innen110
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rikspolitikken i Stalin-tida arbeiderklassens interesser, langsiktig og kortsiktig, mens den under Krustsjov og Bresjnev
tjener det nye borgerskapet. Men konkret var arbeidernes
politiske stilling under Stalin-tidas siste fase (1950) ikke så forskjellig fra under Krustsjov-tidas første (1960). Arbeiderne
fulgte ordre. Deres ytringsfrihet var snever. Deres personlige
rettssikkerhet var for dårlig ut fra de historiske forutsetningene som fantes. Osv.
Teorien fungerte dermed til å sope de virkelige problemene
under sosialismen under matta i stedet for å analysere dem.
Samtidig gjorde den det vanskeligere for kommunistene å
kjempe helhjerta og gå i spissen for kampen for demokratiske
rettigheter andre steder i verden.
De maoistiske, vestlige ideologene tidlig i 70-åra kunne svare
på det med en blanding av tradisjonelle kommunistiske eksempler og henvisninger til at «det er ikke sånn i Kina». Der er
det veggavisfrihet. Streikerett. Arbeiderne kan si hva de vil.
Kritisere byråkratiet. Massedemokrati. Dessuten visste de om
seg sjøl at de ønska ikke å terrorisere kritikere, spenne
arbeiderklassen i ei tvangstrøye osv.
Da illusjonene om kulturrevolusjonen sprakk, ramla åsså
dette forsvaret sammen. Mye av den prinsipielle kritikken som
kunne rettes mot Stalin-tida, viste seg med et slag å ha relevans
for Kina (for ikke å snakke om Albania. Og Vietnam!). Og hva
med Kampuchea? Er maoismen en ideologi om at «hensikten
helliger midlene»? Kan alle slags midler følgelig godtas med
forsvar i en «hensikt» i den fjerne framtida?
Følgen blei at blant de mest «maoistiske maoistene» var det
intellektuelle som gikk angrende, på kne, hjem til «faderhuset». De ga opp ikke bare forsvaret av overgrep under sosialismen, men forsvaret for sosialismen overhodet. De slutta seg til
de rådende vestlige ideene om borgerlig demokrati, kasta på
båten kommunistenes godt utarbeida og riktige kritikk av det
hyklerske og falske i dette demokratiet, og blei forsvarere av
den rådende, vestlige statsorden.
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5.3. Teorien som mangla
(Viktige spørsmål «av tredje grad»:
Grunnproblemet i den vestlige maoistiske teorien)
Men det aller mest grunnleggende av den vestlige maoismens
teoretiske problemer blei ikke skikkelig diskutert i samband
med sammenbruddet. I høyden viste ekkoet av dette problemet
seg i klageropet «hvorfor kom ikke arbeiderklassen?»
Dette problemet er at den «klassiske» maoismen ikke inneholdt noen særegen teori for de høyt utvikla, vestlige kapitalistiske landa. Mer enn det: Den inneholdt heller ikke noen teoretisk forståelse av at en sånn teori mangla.
Dette teoretiske problemet fantes sjølsagt akkurat like mye
før, f.eks. i begynnelsen av 70-åra. Men den gangen var ikke
dette «indre» problemet akutt fordi den «ytre» utviklinga var
gunstig og overskygga det.
Det er som å ha høl i skoa. Hvis det er tørt vær, kan du klare
deg bra. Men hvis det plaskregner og er kaldt, blir du klissblaut på føttene og får lungebetennelse.
Så lenge student- og ungdomsbevegelsen likevel ga oppslutning uten så store vansker, kunne mobiliseres til stormende
møter og demonstrasjoner som fylte gatene, så lenge kom ikke
de «indre» svakhetene i den maoistiske teorien opp til overflata.
Da denne bevegelsen forsvant og dens entusiasme ikke lenger
kunne brukes som et slags «levende bevis» på at «vi går fram og
vi har rett», da kom de «indre» feila fram i dagslyset og blei
akutte, blei «høl» som den «ytre» krisa «trengte inn gjennom».
Riktignok sa den «klassiske» maoismen (ofte i kritikk av tidligere tiders dogmatikk) at «marxismen-leninismen Mao Zedongs tenkning må tilpasses de konkrete forholda i hvert enkelt
land». Denne ganske riktige tesen er imidlertid i seg sjøl ikke
nok. Den gjelder jo både for Thailand og Tyskland, både for
India og Norge. Men problemet har en helt annen størrelsesorden i Tyskland og Norge enn i Thailand og India. Der åsså har
maoistene gjort feil ved å overføre kinesiske modeller til sam112
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funn som er forskjellige. Men de vestlige kapitalistiske samfunna er enormt mye mer forskjellige fra Kina enn Thailand og
India.
Dette er heller ikke det samme som spørsmålet «hvorfor
kom ikke arbeiderklassen?» Først må vi kjenne det samfunnet
vi arbeider i, før vi veit om det er riktig å stille dette spørsmålet. Var det sånn at arbeiderklassen alltid «kom», bare «linja er
riktig nok », da ville det alltid være grunnlag for en stor, stormende revolusjonær kommunistisk bevegelse. Men historia
viser at det er ikke sånn. Vi kan, i hvert fall ved å bruke ekstreme eksempler, vise at det er situasjoner da det ikke kan
være sånn. De hvite arbeiderne i Sør-Afrika og de jødiske industriarbeiderne i «Israel» er utvilsomt en slags arbeiderklasse.
Men det er hårreisende historisk idealisme å vente at de, f.eks.
i 70-åra, skulle danne grunnlaget for noen kommunistisk eller
anti-imperialistisk bevegelse. Sånne ekstreme eksempler kan
sjølsagt ikke overføres til hundremillionene som utgjør
arbeiderklassen i Vesten. Men det de viser, er at det er ikke nok
å si ordet «arbeiderklasse» og dermed avgjøre, at her fins et
massegrunnlag på kort sikt for en revolusjonær bevegelse.
Følgen av denne mangelen blei at den vestlige maoismen
fikk en ganske ufullstendig og feilaktig forståelse av seg sjøl.
Den kan sammenfattes sånn:
«Vår bevegelse samsvarer objektivt med den vestlige
arbeiderklassens objektive interesser.»
«Følgelig er vi arbeiderklassens parti i Vesten.»
«Vi har en ferdig teori for sosialismen som åsså inneholder en ferdig kritikk av hva som gikk gærent i Sovjet.»
«Vi har en tilstrekkelig og ferdig forståelse av åssen
kapitalismen fungerer i Vesten.»
«Vi har en ferdig strategi og taktikk for å utvikle den kommunistiske bevegelsen og forberede revolusjonen i landa våre.»
«Følgelig vil arbeiderklassen og de arbeidende massene
slutte opp om oss i brei målestokk, bare vi får jobba lenge
nok, bare vi kommer breit nok ut, bare krisa og verdenssituasjonen utvikler seg lengre, slik at massene i praksis ser at
vi har rett.»
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Samla sett uttrykker denne lista den manglende sjølforståelsen. Grovt sett mener jeg at den er riktigst på toppen og
gærnere jo lengre nedover vi kommer.
Det er riktig at denne bevegelsen, objektivt og på lang sikt,
samsvarte med den vestlige arbeiderklassens interesser. Fordi
ingen annen bevegelse gjorde det i disse åra, kan vi i ei betydning kalle den «arbeiderklassens parti».
Men den blei aldri «arbeiderklassens virkelige parti», fordi
den evna ikke å smelte sammen med arbeiderklassens virkelige
og subjektive bevegelse. Den blei organisasjoner i og av
student- og ungdomsbevegelsen, som jobba i retning arbeiderklassen, men som ikke hadde noen utvikla forståelse av hva
det krevde å ta spranget over dit, og stort sett ikke klarte det.
Den hadde en allment riktigere teori om sosialismen enn
hvem som helst ellers. Med en del forbehold kan det samme
sies om kapitalismen. Men historia har vist at disse teoriene var
ufullstendige og inneholdt grunnleggende feil. Hvis vi gjør det
fantastiske og umulige tankeeksperimentet, at vi tenker oss at
et vestlig maoistisk parti hadde gjennomgått en fenomenal
vekst og vinni statsmakta i et vestlig land i 1975 — ville dette
partiet i så fall klart å lede bygginga av noen sosialisme? Jeg
kan vanskelig forestille meg det.
Framfor alt mangla den teoretiske forståelsen for alle Vestens særegne problemer. I Vest spiller overbygninga, statsapparatet, de intellektuelle, media osv. en overmåte stor rolle
for å forsvare kapitalismen og binde massene til den. I Vest har
den kapitalistiske oppgangen etter 2. verdenskrig blitt brukt til
å bygge opp forskjellige typer «velferdssamfunn», ofte med
sosialdemokrater som byggmestere, for å knytte den organiserte arbeiderklassen til systemet og få de vanlige arbeiderne til
å samarbeide for å vinne fordeler (virkelige fordeler!). Dette
har ikke endra kapitalismens karakter. Ikke gjort slutt på
utbyttinga, imperialismen, regimenes karakter av borgerskapets diktatur. Men i Vest kommer dette i tillegg til Lenins
klassiske, riktige og fortsatt holdbare analyser. På den andre
sida har den «ortodokse» marxismen-leninismen knapt utvikla
seg i Vesten siden Lenins tid. Gramsci så delvis problemet,
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tenkte interessante tanker, men slo åsså over i idealistiske feil.
Stalin og Dimitrov m.fl. i KOMINTERN gjorde viktige taktiske teoretiske arbeider (f.eks. når det gjaldt fronten mot fascismen), men gikk kortere enn Gramsci når det gjaldt å prøve å
utvikle marxismen videre.
Det var i Kina den marxistiske analysen blei utvikla
skapende i disse åra. Men hva fikk så den vestlige kommunistbevegelsen som var nytt og nyttig for dens forhold, i maoismen? Utenom filosofien, en internasjonal analyse: «3 verdener-teorien». Ingenting konkret om dens egne land.
Dette kan vi knapt kritisere kineserne for! De hadde tross alt
ikke «skoen på». De «grønne og halvstekte» vestlige maoistene
var heller ikke teoretisk sterke nok til å ta på seg denne oppgava. Ja, de evna ikke en gang å forstå den. Den «ortodokse»
kritikken av revisjonismen i Vesten hadde jo konsentrert seg
om å slå fast hvilke riktige læresetninger Sovjet og satellittene
forkasta, ikke hvilke mangler som fantes i den tidligere og mer
riktige «ortodokse» teorien. Og i denne vestlige bevegelsen
fantes dogmatikere (og innflytelser utafra, som det albanske
partiet) som ikke ville at teorien skulle utvikle en kritikk av
manglene i den stalinske «ortodoksien».
Dermed blei det åsså taktikken og den konkrete politikken
som den vestlige maoismen sprika mest på. Om de store teoretiske problemene og utenrikspolitikken kunne det være en forbausende enhet. Om de vestlige problemene: Jobbe eller ikke
jobbe i fagforeninger, for eller mot småbøndenes kamp, for
eller mot å stille til valg, osv., osv., kjempa de mest motsatte
og fantastiske linjer. For her sa jo maoismen ingenting om våre land! Noen greip til allmenne utsagn hos Mao og prøvde å
overføre dem. Andre brukte KOMI NTERNs Europa-politikk i
20-åra, mens tredje parter igjen mobiliserte motsatte taktiske
linjer fra KOMINTERN i 30-åra. En større debatt derimot,
som gikk ut fra at denne sorten problemer måtte løses ved konkret undersøkelse og analyse og ikke ved febrilsk leiting i
fasiter, den utvikla seg ikke.
Slik så vi at det uavhengige maoistiske ungdomsforbundet
UJCML i Frankrike sommeren 1968 prøvde å føre revolten
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videre ved en «lang marsj» ut på landsbygda for å spre revolusjonære ideer. At dens arvtaker Gauche Proletarienne i 1970
forsøkte å lage væpna kamp mot gaullismen under parolen «la
nouvelle resistance»: Den nye motstandsbevegelsen. Men
franske bønder varikke kinesiske og utvikla seg ikke politisk
som bøndene som levde «utafor poltikken» i de fattige, indre
områdene av Kina i 30-åra. Heller ikke var de Gaulles Frankrike et okkupert land, der massene var forberedt til å slutte opp
om anti-fascistiske partisaner.
For de største maoistiske bevegelsene i Vest, de i de tidligere
fascistiske landa, blei det et svært teoretisk og praktisk
problem at de hadde en politikk for å kjempe mot fascismen,
men ikke hadde noen politikk for å fortsette en konkret,
revolusjonært innretta kamp under borgerlig-demokratiet. For
organisasjoner som det spanske ORT trur jeg derfor det blei et
problem at de hadde betydelig massestøtte og svære forventninger, men ingen politikk som satte dem i stand til å
bruke disse kreftene under de nye forholda. Den allmenne
maoistiske doktrina de hadde bygd på, ga dem ikke noen rettleiing som dugde for «normale» forhold i Vest. Så ramla de
sammen.
Vi ser åsså at de svære samfunnsmessige endringene som
hadde satt inn tidlig i 70-åra med det begynnende gjennombruddet for datarevolusjonen, aldri blei et vikti g tema for undersøkelser og debatt for den nye maoistiske bevegelsen i
Vesten.
Denne bevegelsen var av Vesten, den hadde kroppen
i Vesten, men den hadde aldri tankene fullt ut i Vesten, i hvert
fall ikke i si egen tid.
Av dette følger denne bevegelsens fantastiske evne til å
stange nesa i lyktestolper på åpen gate og ramle ned i usikra
grøfter i klart dagslys.
Av dette følger åsså den ironiske utviklinga da virkeligheten
sjøl i Vesten ga maoismen dens største teoretiske seirer:
— Utviklinga bekrefta Maos strålende analyse av verdenssituasjonen, «3 verdener-teorien», den økende krigsfaren,
sosialimperialismens stadig mer aggressive karakter.
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Krisa i Vesten skjerpa seg, arbeidsløsheten fikk masseomfang, streikekampen fikk stadig større omfang, det blei
umulig for kapitalistenes egne teoretikere å holde fast på
påstandene om at den vestlige kapitalismen hadde evna å bli
krisefri, og «dogmatikken» til gamle Marx sto bekrefta.
Veldige streikekamper og massebevegelser bekrefta den
maoistiske analysen av at kapitalismen var gjenreist i ØstEuropa, og at dette i tillegg var en svært brutal og ustabil
kapitalisme, som på kort sikt måtte råke ut i svære kriser.
Sånt som dette blei avvist som fantastisk hjernespinn da
maoistene sto aleine om disse oppfatningene rundt 1970. Hva
skjedde da disse oppfatningene slo gjennom i svære deler av
samfunnet ettersom 1980 kom nærmere?
Da klappa den maoistiske bevegelsen i Europa sammen og
forsvant.
Dens utvikling fulgte sine egne lover. Den var «ikke av den
store, europeiske verden», men «av to små verdener»: «Student- og ungdomsbevegelsens verden» og «de vestlige kinesiskorienterte kommunistenes verden». Da det var «politisk vinter» for den i «den store, europeiske verden», blomstra vårens
lyserøde nyperoser i «dens to små verdener». Romantiske unge
student-maoister beruste seg i studentbevegelsen og den fjerne
kulturrevolusjonen. Men da «den store verdenen» tinte opp og
blei langt mer moden for disse ideene, da var våren over i «de
to små verdenene». Studentene så bare et svart, avblomstra
tornekratt, og gikk skuffa hjem.
Den manglende sjølforståelsen til maoist-partiene gjorde at
de ikke skjønte hva de måtte gjøre for å foreta spranget
mellom «de forskjellige verdenene». Ja, i hovedsak ikke
engang at det dreide seg om «forskjellige verdener» og var
nødvendig med et sprang.
De skjønte ikke at det aldri vil være tilstrekkelig å ha ei
riktig linje for den langsiktige og objektive bevegelsen, så lenge
det ikke går å knytte seg til den virkelige, konkrete og subjektive bevegelsen. De trudde det var nok å ha objektivt rett, uten å
spille ei subjektivt nyttig rolle nå. Ut fra en sånn sjølforståelse
kunne det tilmed skjerpe den ideologiske krisa at utviklinga be117

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

krefta ens egne teorier. Likevel kom jo ikke massene? For
kadre som hadde bygd opp det politiske arbeidet sitt helt på
grunnlag av teoretisk analyse og standpunkt, kunne det virke
som om himmelen falt ned i hue på dem. Som spilleren som
omsider vinner det store loddet. Og så opplever at Pengelotteriet ler rått og nekter å betale. «Jeg kan ikke stole på noen
lenger.» «Ingenting stemmer».
De forskjellige reaksjonene i den vestlige maoismen er et
uttrykk for forskjellige reaksjoner hos intellektuell kader, når
en bevegelse i overbygninga (teorien) bryter sammen.
Mange «menige tilhengere» forsvant bare stille og rolig.
Noen «teoretiske huer» prøvde å «følge den nye kinesiske
svingen» som de (vi) fulgte tidligere «svinger». Problemet er
bare at KKPs offisielle linje nå er at partier som Italias,
Frankrikes, Spanias, Englands revisjonistparti er virkelige
kommunistiske partier. Hva blir da den logiske slutninga for
maoister som har brukt mange år på å bekjempe slike partier?
Å gjøre sjølkritikk og gå inn der. Eller i tilsvarende «radikale»
partier som sosialdemokratiene i England, Tyskland, Frankrike eller Norden.
Andre så på den «klassiske» maoismens sentrale teser en
gang til, fant plutselig mye gærent, slo hysterisk over i den
andre grøfta: Fra «alt riktig» til «alt gærent», og forlot kommunismen med brask og bram. Som f.eks. majoriteten av ledere som la ned det tyske KPD.
Andre igjen rømte inn i en sekterisk munkeorden og vendte
ryggen til alle problemer ved å klamre seg til dogmatisk, rit uell
kommunisme. «Kineserne er forrædere, alt de kritiserer er pr.
definisjon riktig. Alle i verden er mot oss, vi er 'de eneste sanne
kristne' som forsvarer oss i 'de idologiske katakombene' mot
alle utenforstående.» For å holde organisasjonene sammen
rømte de inn i ideologien til det albanske «MININTERN» eller
«firerbande»-standpunkter.
Trass i den ytre forskjellen i form, er dette i innhold en reaksjon som er nær beslekta med den ovafor. Begge reaksjoner
er følelsesmessige og ideologiske, ikke rasjonelle og vitenskapelige. De er uttrykk for student- og ungdomsbevegelsens
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søking etter idealer og absolutter: «Absolutt riktig eller absolutt gærent». De fortsetter den «ortodokse» kommunistiske
tradisjonen med enten 1000 prosent oppslutning om en
«idealstat» og et «moderparti», eller brudd med kommunismen.
Hvem unngikk alle disse alternativene?
Ikke mange. Ingen helt.
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KAPITTEL 6

Konklusjon:
Sterke og svake sider ved
den maoistiske verdensbevegelsen
Jeg skal nå til slutt trekke en del konklusjoner av denne teoretiske gjennomgangen av maoismen som internasjonal bevegelse. Sjøl om jeg snakker om hele verden, er hovedsynsvinkelen
hele tida vestlig.

6.1. Sterke og svake sider ved
maoismen som internasjonal teori
(Virkelig styrke viser seg i «ytre» utvikling)
Som teori internasjonalt viser maoismen sine sterke og svake
sider gjennom sin «ytre» utvikling: I hvilken grad den klarte å
slå rot i de forskjellige verdensdelene, bli «virkelige partier».
Maoismen gjorde rett i å forsvare den revolusjonære kjerna i
den klassiske marxismen-leninismen. I tillegg inneholder den en
begynnende kritikk av dogmatisme og mekanisk materialisme i
den grovt sett riktige marxismen-leninismen fra Stalins tid. Den
utvikler videre teorien om den internasjonale utviklinga, den
dreier kommunistenes oppmerksomhet over til å legge hovedvekta på den 3. verden, og begynner kritikken av revisjonismen
og overgangen fra sosialisme og tilbake til kapitalismen.
Alt dette er av felles viktighet for kommunismen i alle deler
av verden, og en varig, nødvendig del av den felles kommunistiske arven.
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Dens største historiske resultater er sjølsagt i Kina sjøl. Her
har den vært teori for en av de største revolusjoner i menneskehetens kjente historie.
Dens viktigste svakheter i Kina har vist seg etter at revolusjonen seira og Kina blei et sosialistisk samfunn. Uansett den
endelige vurderinga av kulturrevolusjonen, de nåværende politiske og økonomiske reformene osv., som jeg ikke vil gi meg
inn på her, er det åpenbart for den mest «maoistiske» maoist
at kulturrevolusjonen og de andre tiltaka Mao kjempa for i de
siste 20 åra i beste fall slo feil, i verste fall var feil. KKP-ledelsens dom over Maos teorier fra denne tida viser seg både i omtalen av hans politikk og i at den ikke vil offentliggjøre hans
skrifter. Hvis de ikke har rett i denne nokså totale dommen, så
må Maos teoretiske oppfatning av hva som krevdes for å utvikle sosialismen politisk og økonomisk i det minste ha vært
svært ufullkommen og utilstrekkelig, siden denne delen av
maoismen har lidd et så stort politisk nederlag i Maos eget
land.
Dens beste resultater utenom Kina er i Asia, spesielt en del
land i Sørøst-Asia. Det virker som om maoismen er en ganske
«fullstendig og ferdig» teori for en del land av denne typen, i
hvert fall opp til revolusjonen har seira. Her er maoismen i
mange land blitt «virkelige partier» som overlever harde kriser, splittelser og forfølgelser gang på gang. Det er typisk at
dette virker som den delen av verden der maoismens «indre
krise» har hatt minst betydning, mindre enn i Kina sjøl.
Maoismen i Latin-Amerika har noen viktige framganger. Det
kan se ut som om maoismens konkrete revolusjonsteori er en bra
begynnelse for mange av landa i Latin-Amerika, men samtidig
har flere forsøk på å anvende den «asiatisk» (ved å etterlikne den
asiatiske fattigbonde-geriljabevegelsen) slått feil. Jeg trur at maoismen som kommunistisk teori for Latin-Amerika er en viktig
framgang i forhold til den «ortodokse» stalinske kommunismen, men fortsatt «ikke latinamerikansk nok».
Maoismen i Arabia/den islamske verden og det «svarte»
Afrika har slått gjennom i perioder, i enkeltland (Etiopia) og i
blaff. Det fins kanskje land nå der den er på offensiven (Af121
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ghanistan). Allment har den ikke slått gjennom. Jeg trur den
har som styrke at den er anti-imperialistisk og fattigbonde-innretta, men at den i hovedsak svikter fordi den mangler konkret
analyse og teori om det særegne i de mange forskjellige landa i
disse delene av verden.
Maoismen har gjort det svakest i Sovjet/Øst-Europa, i «den
revisjonistiske verden». Dette er bemerkelsesverdig, fordi ei
kjerne i den «klassiske» maoistiske teorien nettopp er kritikk
av revisjonismen, og allment er det bare maoismen som har beskrivi utviklinga av disse landa riktig og spådd korrekt om
framtida. Likevel har maoismen her ingen steder danna større,
«virkelige partier», i motsetning til i alle andre hoveddeler av
verden. Tross at maoistiske sympatisører har vært i arbeid i
alle land, og tross at det blant dem har vært både heroisme og
teoretisk dyktighet, kjenner vi bare ett eksempel på et jamnt,
organisatorisk arbeid over mange år (Polen).
Dette er en følge av at maoismen for den revisjonistiske
verden bare har objektivt og svært allment riktig analyse, ikke
en konkret analyse av utviklinga av disse samfunna som kan gi
grunnlag for en korrekt sammensmelting med «den virkelige
og subjektive» massebevegelsen. Derfor har denne massebevegelsen ikke styrka maoismen, til tross for at den bekrefter
dens allmenne slutninger. Problemet med å lage en «kommunistisk teori for revisjonistiske land» står uløst.
Maoismen i Vesten spredte seg på den ene sida til alle vestlige land, fikk i kortere perioder virkelig politisk betydning, og
har på den andre sida nå for 90 prosents vedkommende klappa
sammen. Min oppfatning er at dette uttrykker at den maoistiske kommunismen tilførte viktige nye impulser til kommunismen i Vesten. Framfor alt har den internasjonale analysen bekrefta sin store politiske nytte, sammen med forsvaret av den
klassiske marxistiske teoriens revolusjonære sannheter, og
gjenreisinga av respekten for den «ortodokse» stalinske kommunismen i 30- og 40-åra. Samtidig er dens avgjørende svakheter at den ikke inneholder noen teori for det nye ved de vestlige samfunna, og heller ikke stiller spørsmålet om at det trengs
noen sånn teori. I Vesten viser det seg helt utilstrekkelig at kri122
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tikken av revisjonismen ikke går djupt nok, og at teorien for
bygginga av sosialismen er brutt sammen. Maoismen i Vesten
har ikke klart å utvikle en kritikk av det som var gærent og
mangelfullt i den «ortodokse» kommunistiske bevegelsens
teorier for Vesten, og er blitt slepende på de dårlige sidene ved
denne arven. Maoismen i Vesten har brutt sammen fordi den
ikke klarte å bli noen «vestlig» kommunistisk teori, og heller
ikke skjønte problemstillinga.
Som internasjonal teori mener jeg at maoismens viktigste
svakheter kan sammenfattes sånn:
Den presiserte ikke nok dens særegent kinesiske (dels asiatiske) karakter, og understreka ikke kraftig nok nødvendigheten av et sjølstendig og omfattende teoretisk arbeid i andre deler av verden.
Dens analyse av utviklinga av revisjonismen var for kort
og gikk for grunt, og dens teorier om videreutviklinga av
sosialismen har vist seg (i beste fall) utilstrekkelige.
Dens kritikk av de svake sidene og direkte reaksjonære
ideer i den «ortodokse» (stalinske) kommunistiske tradisjonen blei ikke utvikla langt nok.
Maoismens sterke og svake sider har hatt avgjørende betydning for dens «ytre» utvikling i forskjellige deler av verden,
og bestemt i hvilken grad den har klart å danne grunnlaget for
varige «virkelige partier» eller bare ført til at det har blitt oppretta grupper av teoretisk overbeviste, maoistiske kommunister som ikke har klart å slå gjennom i massebevegelsen.

6.2. Kinesisk maoisme som «fellesnevner»
for ulike bevegelser
(Den internasjonale maoistiske bevegelsens
heterogene karakter)
De partiene, organisasjonene og personene som har rekna seg
til den «maoistiske» verdensbevegelsen har i virkeligheten vært
ganske ulike foreteelser, vurdert ut fra de landa der de arbeida.
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Noen stater og store, legale partier var «innom» denne internasjonale bevegelsen ikke ut fra at de virkelig delte dens formelle målsetting, men ut fra internasjonale statlige motsetninger og taktiske behov (i landa og i partiene).
Dette gjelder åsså noen breie frigjøringsbevegelser i den
3. verden (og grupper og enkeltledere innafor slike bevegelser).
Noen maoistpartier har vært (er) revolusjonære fattigbonde- og arbeiderpartier og anti-imperialistiske partier i den
3. verden («virkelige bondegerilja-, moderniserings- og nasjonale sjølstendighetspartier»).
Andre har vært (er) byarbeider- og intellektuelle partier i
fattige land.
Andre har vært grupper av teoretisk overbeviste intellektuelle innafor den store student- og ungdomsbevegelsen i
Vesten.
Andre igjen har vært grupper samla på grunnlag av overbevisning om den maoistiske teoriens riktighet, som ikke har
klart å oppnå noe ytre massegrunnlag (aldri blitt «virkelige
partier»).
Sett «innafra» kan denne bevegelsen se likere ut enn den er i
«fugleperspektiv». Forskjellige partier kan grupperes ut fra
deres stilling til forskjellige «indre» politiske spørsmål: Holdninga til kulturrevolusjonen, reaksjoner på bruddet
Kina-Albania, holdninga til «3 verdener-teorien», ulike former for «maoistisk ortodoksi».
Sett «utafra» er dette mindre viktig enn de samfunnsforholda de ulike delene jobba under, deres betydning i den politiske kampen, den rolla de virkelig spilte. Vietnam gikk ikke
fra Kina til Sovjet av «ideologiske» grunner, men mest fordi
viktige deler av staten og partiet blei «dreid» av sovjetiske
våpen og penger. Albania brøyt ikke med Sovjet mest på grunn
av teori, liksom landet ikke brøyt med Kina mest på grunn av
teori. I begge tilfeller var de teoretiske motsigelsene mye en
ytre, taktisk form på motsigelsen til Jugoslavia. Den europeiske maoismen blomstra ikke opp mest på grunn av kulturrevolusjonen og klappa ikke sammen mest på grunn av kritikken av
den. Den var mer en generasjons «Sturm und Drang», der
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begynnelsen og slutten på kulturrevolusjonen kunne utløse
tendenser som var skapt av samfunnsutviklinga og den politiske utviklinga i Europa.

(Orienteringa i retning Kina bandt de ulike delene av
bevegelsen sammen. Når KKP ikke vil spille denne
rolla, beveger de ulike delene seg ut fra
sine egne ulike forutsetninger)
Det som kunne bindi disse ulike formene for bevegelse sammen, var ideen om et felles internasjonalt mål (sosialismen,
kommunismen i hele verden) og felles taktisk internasjonal
orientering i forhold til ei lang rekke viktige internasjonale
konflikter.
I praksis betydde det felles orientering ut fra den internasjonale propagandaen, retta til den internasjonale kommunistiske
bevegelsen, fra Kinas Kommunistiske Parti. (Og i Europa/
Latin-Amerika, lenge åsså fra det albanske partiet.)
(Mi oppfatning er at i perioden fra 1960 og framover var de
parolene som gikk ut i denne propagandaen grovt sett riktige
og i samsvar med den revolusjonære bevegelsens felles internasjonale interesser.)
Fra tida etter 1978-79 har KKP ikke lenger villet spille denne
rolla. KKP har gått over til å drive generell internasjonal propaganda uten å rette noen spesiell del av den mot den maoistiske, kommunistiske verdensbevegelsen.
For organisasjoner som i praksis har si internasjonale orientering ut fra denne propagandaen, betyr dette at de må ta stilling ut fra sine egne forutsetninger.
Dette reiser viktige spørsmål som gjelder åssen kommunistiske partier i 80-åra skal klare å samarbeide for å kjempe for
felles internasjonale målsettinger (som f.eks. støtte til Polen,
Afghanistan, El Salvador, for å ta ferske eksempler). Disse
spørsmåla vil jeg ikke forfølge videre her.
Men det er klart at endringene i linje vil bli størst for de organisasjonene som bare har bygd politikken sin på å følge
KKPs internasjonale propaganda, eller som mest har søkt
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tilknytning til den internasjonale maoismen fordi det var ei
gunstig taktisk plassering. Endringene vil bli minst hos de
partier som har fulgt denne orienteringa fordi de var «virkelige
partier» i sitt eget lands klassekamp og anti-imperialistiske
kamp, og fant at denne orienteringa svarte til interessene i denne virkelige kampen.

(Der teorien bryter sammen, faller bevegelsen fra
hverandre og synker tilbake til sitt opphav)
Der bevegelsen hadde fått mest karakter av «virkelige partier»
som knytter an til en virkelig og subjektiv kamp som faktisk
åsså er revolusjonær, blei virkningene av en internasjonal
«indre» teoretisk krise i maoismen minst. Det gjaldt en del
land i den 3. verden der maoismen faktisk er «virkelige partier» blant de fattigste, og åsså har et ganske godt, teoretisk og
politisk holdbart program for revolusjonen i sine land.
Der bevegelsen har mest karakter av gruppers samling om
teorien og ideologien og minst av «virkelig parti» bygd på de
fattiges klassekamp, kamp «i basis», der blei åsså virkningene
av den «indre» krisa størst. Det gjaldt maoistene overalt i
Vesten. Det gjaldt alle slags maoistgrupper forskjellige steder i
verden som virka på et teoretisk grunnlag og ikke hadde klart å
slå gjennom i massekampen. Det gjaldt åsså en del ledere,
grupper og tendenser innafor breie frigjøringsbevegelser, som
var maoister av teoretisk overbevisning innafor breie bevegelser leda av andre politiske tendenser (f.eks. borgerlige
nasjonalister).
Det som skjer i sånne tilfeller er at bevegelsen faller fra hverandre og ikke etterlater seg spor. Den deler seg altså ikke opp i
ulike kjempende deler, for eksempel. Den eksploderer og forsvinner, eller forvandler seg i visse tilfeller til noe helt anna
(sekter for dyrking av Albania, Wilhelm Reichs teorier eller
transcendental meditasjon, for å ta noen sære, men virkelige
eksempler).
Kadrene i den synker tilbake i den herskende ideologien de
kommer fra. Svenske blir sosialdemokrater, finske moskva126
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revisjonister. Arabiske tidligere maoister tar revolusjonen i
Iran som et uttrykk for at Allah likevel fins, og slutter seg til
den aggressive og ekspanderende islamske fundamentalismen.
Det er egentlig det samme som skjer i Europa!

6.3. Maoismen i Vesten var ikke
«vestlig» nok
(Ei framtid for maoismen i Vesten?)
Maoismen i Vesten brøyt gjennom fordi den forsvarte riktige
marxistiske, revolusjonære prinsipper, hadde ei riktig internasjonal orientering og fordi den tente fantasien til de beste
delene av ungdoms- og studentbevegelsen.
Den brøyt sammen fordi studentbevegelsen brøyt sammen,
fordi den sjøl ikke klarte å slå rot utafor studentbevegelsen, og
fordi den teoretisk ikke klarte å stille dette spørsmålet teoretisk
tidlig nok og riktig nok.
Den brøyt sammen fordi den ikke var «vestlig nok» og «proletarisk nok», fordi den ikke klarte å utvikle en skikkelig teori
for de vestlige kapitalistiske samfunna, ikke klarte å rotfeste
seg i den «virkelige og subjektive» massebevegelsen og danne
grunnlag for «virkelige partier».
Derfor brøyt 90 prosent av den vestlige maoismen sammen,
og en stor del av kaderen — inklusive de mest «ledende og skolerte» — sank «tilbake til sitt opphav», til sine lands eller sitt
miljøs herskende ideer.
Et fåtall av de maoistiske partiene brøyt ikke sammen,
skjønt de hadde problemer. Fins det noe å lære av det?
Går det an å trekke lærdommer av utviklinga — den positive
og negative — som viser at maoismen i Vesten har ei framtid?
Det skal jeg ikke drøfte allment, men konkret, med sikte på
det landet jeg sjøl kjenner best.

Boka er e-publisert i fem filer.
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