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KAPITTEL 7

AKP(m-1)s opphav og krise
Jeg går nå over til å drøfte krisa til AKP(m-I).
AKP(m-l) er det norske maoistiske partiet, et ektefødt barn
av den samme utviklinga som dreiv fram maoismen ellers i
Vesten.
Egentlig har jeg derfor alt skrivi ganske mye om AKP(m-l) i
Norge. For i svært mange viktige trekk er den prinsipielt lik.
(Hvis noen mistenker meg for å projisere ideer om utviklinga
fra andre bevegelser utafor Norge på utviklinga her, må jeg
innrømme at faren heller er at det er omvendt. Det er den
norske bevegelsens utvikling jeg kjenner ut og inn. Det er derfor større sjanse for at jeg trekker ut særegne norske forhold
og «blåser dem opp», gir dem allment «vestlig» karakter, enda
de egentlig hører hjemme i vår andedam. For det meste trur jeg
likevel jeg har unngått begge disse fellene.)

7.1. AKP(m-1) oppstår
(Særegenheter ved den norske maoismen?)
Særegenheter i den norske maoismens utvikling er f.eks. at
kamper i det «gamle» partiet spilte liten rolle og kom seint her,
egentlig først for alvor etter at en ny maoistisk ungdomsbevegelse hadde krystallisert seg ut helt uavhengig av den forrige kommunistiske bevegelsen. Men dette illustrerer bare det
typiske ved hele den vestlige maoistbevegelsen. Det var ut av
student- og ungdomsbevegelsen masseoppslutninga kom. I
Norge: Fra SUF og de SUF seinere rekrutterte, som ikke hadde
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vært innom noen anna politisk retning. Bruddet fra «NKP»
kom seinere og omfatta bare noen titall personer.
Videre mangla Norge de veldige kontinentale universitetene,
store som middels norske byer, med et voldsomt og stormende
politisk liv. Studentpolitikken på 60-tallet var studentikos og
fredelig (les f.eks. Dag Solstads skildringer av studentersamfunnet i «Arild Asnes 1970»). Derfor brøyt maoismen gjennom i en ungdomsbevegelse prega av gymnasiaster, ungdomsskoleelever og yrkesskoleelever, de fleste med arbeider-, funksjonær- eller landsens bakgrunn. I Oslo, med hovedtyngden
østpå, ellers mye i Nord-Norge, i overraskende mange, ganske
små byer. Dette ga den norske maoismen fra starten av mye av
sin hjemmestrikka og «bondske» karakter, med mye preg av
norske, lokale radikale tradisjoner, EEC-kamp og fagforeningsromantikk, store politiske skiller, men kort sosial avstand
til «forrige generasjon» i DNA, SF og «NKP». Ofte var disse
politiske retningene «konkret» i familie, bodde under samme
tak i Moss eller Odda eller Mo i Rana...
Dette gjorde på den ene sida at SUF i deler av student- og
ungdomsbevegelsen i Norge kom til å spille ei større rolle enn
de aller fleste andre tilsvarende organisasjoner i hele Vesten.
Dette fordi organisasjonen nådde så langt ut, utafor det som
seinere blei de stormende sentrene. (Tilsvarende rolle spilte
kanskje Vietnam-organisasjonen DFFG i disse åra i Sverige.)
På den andre sida kom sjølve student-maoismen ikke til å spille hovedrolla fra begynnelsen av. Den skøyt først virkelig fart
da de maoistiske gymnasiastlederne kom dit. På de norske universitetene «eksploderte» maoismen først i 1969-70 og noen år
framover, og forvandla disse lærestedene til snille hjemlige
kopier av de tyske, franske og amerikanske sentrene for
student bevegelsen.
Sånn sett var det en del særegne former ved den norske maoismen som gjorde at den unngikk en del av de verste sjukene til
maoismen i de større landa. Den fikk aldri det samme preget
av ekstrem bevegelse i student-ghettoen, bevarte sin enhet uten
å bli splitta i en million smågrupper i fanatisk borgerkrig,
unngikk de voldsomste ultra-radikale overslaga, og var aldri
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sosialt og politisk atskilt fra klassekampen og den politiske bevegelsen utafor ungdomsbevegelsen sånn som mange av de
kontinentale maoistene var det. Vi kan si at de norske maoistene dro fordel av at Norge er en bondsk provins, europeisk
utkant og ikke et «ordentlig» europeisk land. Alt dette kan vi
kalle historisk flaks.
Griseflaks hadde åsså de norske maoistene med sine gjennombruddsår. Det skjedde samtidig med flere andre bevegelser
der maoistene klarte å ta ledelsen, eller i hvert fall å spille ei
stor og viktig rolle. De dominerte Vietnam-aktivismen i Norge
og rekrutterte kraftig gjennom det. Dette var i Norge som ellers en utprega ungdomsbevegelse, et uttrykk for ungdoms- og
studentbevegelsen. Men samtidig brøyt den første bølgen av
«nye» ville streiker gjennom i 1970, i kamp mot hardt press fra
LO- og DNA-ledelsen. Mens SF og «NKP» sto som tilskuere
uten innflytelse og uten å reagere, hadde ungdomsbevegelsen
SUF, med noen få håndfuller aktive industriarbeidere, tilhengere i ledelsen av alle de viktigste streikene, og evna å organisere et landsomfattende innsamlingsarbeid som fikk avgjørende betydning. Dette førte til voldsom oppmerksomhet,
voldsomme offentlige angrep om «maoistisk muldvarpvirksomhet», og en tilsvarende voldsom vekst i prestisjen hos nettopp dem som maoistene ville rekruttere. Videre kom EECkampen i 1970-72, som blei det viktigste uttrykket for massebevegelse i hele tida med ungdoms- og studentbevegelse. Her
kom «Norges 1968» på typisk norsk maner: Ganske moderat,
veldig breit. Den enkeltsaka som radikaliserte flest skoleelever, studenter og ungdommer ellers var EEC-motstanden, som
samtidig omfatta svære mengder eldre industriarbeidere, liberale intellektuelle, majoriteten av alle klasser i jordbruk og
fiske... I de to EEC-åra mangedobla den norske maoistbevegelsen sitt medlemstall og la grunnlaget for å stifte partiet
AKP(m-1). Samtidig vant den erfaringer som kom til å prege
politikken seinere: Muligheten av å jobbe sammen med svært
breie og svært ulike grupper av det norske samfunnet. Betydninga av den nasjonale forsvarskampen. Slagkrafta i enhetsfront på nære interessespørsmål (utenom EEC-kampen åsså i
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streikebevegelsen, studentbevegelsen osv.). Og — nytten av å
holde en armlengdes avstand og ikke slavisk følge alle kinesiske vurderinger (Kina støtta norsk EEC-medlemskap, et standpunkt som ville knust den spirende norske maoismen om den
hadde kopiert det).
På samme måte kom de norske maoistenes politiske gjennombrudd samtidig med, men litt før ei rekke av de nye, radikale bevegelsene på mange forskjellige områder, til å gi denne
bevegelsen ei usedvanlig sterk stilling på disse områdene. Sånn
kom f.eks. ml-jenter til å gå i spissen for å danne 70-åras sterkeste nye kvinneorganisasjon, Kvinnefronten, forfattere,
musikere og andre kunstnere i og nær denne bevegelsen kom til
å spille ei svær rolle for 70-åras nye og samfunnskritiske kunst
osv.
Da AKP(m-1) blei stifta i februar 1973 var det derfor et forholdsvis sterkt maoistparti, etter europeisk målestokk, og med
større betydning i norsk politikk allment enn de fleste europeiske maoistpartier ellers i 70-åra fikk. 70-åra så likevel relativt
sterkere maoistorganisasjoner i enkelte andre europeiske land.
Mange hadde et utgangspunkt som ikke var svært mye annerledes enn det AKP(m-1) hadde.
AKP(m-1) var, da det blei stifta, først og fremst «det virkelige partiet» til den mest radikale delen av student- og ungdomsbevegelsen i Norge. Som de sterkeste maoistorganisasjonene
ellers i Vesten.

7.2. AKP(m-1)s krise
(Det allmenne og det særegne ved krisa i AKP(m-1))
Krisa i AKP(m-1) kan vi si begynte for alvor seinhøsten 1978.
Den har altså vært i gang i omtrent 4 år.
At denne krisa kom, er det egentlig ikke noe merkelig i. Alle
de samme kreftene som jeg har beskrivi i den allmenne framstillinga av den vestlige maoismen, var virksomme i den
norske.
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AKP(m-l) blei i de første åra (og særlig fra 1975) drivi på en
bølge av fanatisk studentaktivisme. Samtidig skjedde det
forsøk på å organisere hele livet til tilhengerne: AKP-erne
tilbrakte tida i AKP-organisasjoner, fronter av progressive,
leste AKP-litteratur, lytta til AKP-musikk...
Student- og ungdomsbevegelsen i Norge dabba meget raskt
av etter 1975-76 og var vekk i 78-79. Ungdoms- og studentorganisasjonene til de norske maoistene raste nedover i disse
åra, mens partiet fortsatt vokste kraftig (delvis på deres
bekostning, men uten å suge opp de fleste som gikk ut).
AKP(m-1) drøfta Albania, «firerbanden», Vietnam, og
unngikk de voldsomme splittelsene på det. Men den blåøyde,
klippefasta trua på partiledelsen og den egne ideologiens fullstendige fortreffelighet blei utsatt for voldsom slitasje «i det
stille» i disse åra, før det ga seg drastiske uttrykk i indre
kamper eller utmeldinger.
I 78-79 var AKP(m-1) sosialt blitt en ganske annen organisasjon enn i 73-75. Medlemmene var eldre. De færreste var
studenter (og forholdsvis få univeristetsintellektuelle). De
fleste var arbeidere, funksjonærer, lærere osv, med familie,
økonomiske forpliktelser, uten muligheter for å fortsette å jage videre i samme tempo som i de sjølstendige ungdomsåra, lei
evige kampanjer, med kvelningsfølelser av å være «lukka inne» i en kulturrevolusjonær politisk «internverden», med ei
begynnende skeptisk holdning til stadig større deler av den politiske linja.
Dette bildet maler jeg bevisst ensidig, med mørke farger.
Det er åpenbart at det var ikke bare sånn, ja ikke en gang i
hovedsak sånn. For hadde dette vært hele bildet, så hadde
AKP(m-1) aldri overlevd, men eksplodert og gått under der og
da...
Åpenbart var det ei anna side. Vi skal komme tilbake til det.
For dette subjektive og ensidige bildet er samtidig en
beskrivelse av den høyst virkelige tendensen som pekte i
retning av krise og (i verste fall) oppløsning av maoistpartiet i
Norge, og de i og for seg fornuftige grunnene til en sånn
reaksjon.
134

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

Denne krisa var ikke noe virkelig spesiell i forhold til krisa i
den vestlige maoismen ellers.
Kamerat x og y og z gikk ut og tok offentlig avstand fra
partiet og politikken. Det var interne kamper, noen splittelser.
Mange flere kamerater enn dem som splitta ut gikk stille og
rolig ut av partiet, noen for å jobbe som partilause, noen for å
gå i passivitet. Mange oppfatta det som at venner og kjente,
som fortsatt var med i AKP(m-l), «har mista gløden».
Alle de teoretiske spørsmåla som jeg gikk gjennom i
beskrivelsen av den vestlige maoismens «indre» krise, har vært
reist i den norske bevegelsen. Ikke få intellektuelle maoister
har «synki tilbake i den herskende norske ideologien».
Ikke noe av dette er forskjellig sammenlikna med krisa til
den vestlige maoismen ellers.
Hvis noen vil påstå at sammenbruddet i den maoistiske
student- og ungdomsbevegelsen ikke har vært så totalt her som
i f.eks. Tyskland eller Frankrike, så kan det om nødvendig
motbevises med tall. Ta f.eks. studentersamfunnsvalga. Talla
fra de tidlige 70-åra sammenlikna med nå viser en reduksjon til
en brøkdel. Interne tall for organisasjonene til Rød Ungdom
og NKS vil vise det samme.
Forresten er ikke sammenbruddet for den norske studentog ungdomsbevegelsen noe reint «maoistisk» fenomen. Det
ramma alle grupper som var aktive f.eks. i universitetsmiljø.
Dette var de åra da de aller fleste studenter og unge intellektuelle som hadde meldt seg inn i SV etter 1973 stille og rolig
trakk seg ut av politikken, og blei «vellykte intellektuelle i
30-årsalderen» med det politiske engasjementet redusert til å
være «myke menn» og «personlige sosialister». Tilmed de
konservative studentene blei så knust av manglende interesse at
de knapt klarte å holde organisasjonen i gang.
Det særegne ved krisa i AKP(m-1) er ikke at den viser noen
særnorske, nye og ukjente former i forhold til Vesten ellers.
Det særegne ved den er at den ikke er total. AKP(m-I) har ikke
brutt sammen, går tilmed på en del områder fram i disse åra, i
motsetning til omtrent alle andre maoistpartier i Europa. Dette
er uvanlig ved Norge.
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Vi kan illustrere disse to motsatte tendensene med eksempler:
Det beste resultatet til Rød Front, lista til NKS ved studentersamfunnsvalget i Oslo, er om lag 3200 stemmer i valg der
det åsså deltok lister fra Sos.Front (SV), Grønt Gras (sentrum
+ DNA) og de konservative. Rød Front fikk mer enn alle andre lister til sammen.
Dette var på samme tid som Rød Valgallianse' fikk om lag
2500 stemmer ved valget i Oslo. 1 hele landet fikk RV drøyt
9000 stemmer (1973).
Våren 1982 blei Rød Front slått i studentersamfunnsvalg i
Oslo av Sos. front, med omlag 160 mot 90 stemmer.
Høsten 1981 fikk RV drøyt 5000 stemmer ved Oslo-valget,
over 18 000 i hele landet.
Utviklinga av ungdomsorganisasjonene og gjennomgang av
stillinga på forskjellige skoler vil bekrefte dette bildet. Høyskoler i Oslo som var fullstendig politisk dominert av NKS i 1973,
er nå uten organisert virksomhet.
På den andre sida vil gjennomgang f.eks. av antallet faglige
tillitsmenn i AKP(m-l) fra 1972 til 1982 vise en langt sterkere
vekst enn doblinga av (de fortsatt små) stemmetalla ved valg.
Når det gjelder tillitsvalgte, dreier det seg om ei mangedobling.
Den samme motsatte tendensen vil vise seg i åssen folk med
erfaring fra ulike miljøer vurderer utviklinga i AKP(m-1). Intellektuelle med hovederfaring fra studentmiljø, folk fra steder
der AKP(m-1) vanligvis har vært drivi og dominert fra en distriktshøgskole, lærerskole eller anna skolesenter osv. vil ofte
fortelle at «alle har gått ut av AKP(m-1)». «AKP(m-1) er ferdig.» Folk med erfaring fra faglige studiekurs, tillitsmannskonferanser og kongresser i en del fagforbund der AKP(m-1)
har fått mange tillitsmenn siden 1977-79, vil fortelle at «nå er
AKP(m-1) blitt et virkelig arbeiderparti». «Nå er de overalt.»
Disse to formene for sannferdig referat tar en del av
AKP(m-l)s svakhet og styrke på kornet.
Jeg mener ikke med dette å gi noe inntrykk av at «de svikefulle og vankelmodige intellektuelle har forlatt AKP(m-1),
mens de staute og trofaste arbeiderne bemanner barrikadene».
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Som kjent er mange av AKP(m-l)s faglige tillitsmenn intellektuelle, om ikke som levebrød så av bakgrunn, folk som har
gått fra universitetene og ut i industrien i 70-åra. Både sånne
folk og andre arbeidere har gått ut av partiet! Universitetsfolk,
lærere osv. er på den andre sida en viktig del av den stammen
som har holdt partiarbeidet i gang i disse åra. Det som er
poenget, er at AKP(m-l)s evne til å vinne støtte allment i disse
åra har vokst i fagforeninger og i industrien, men har gått tilbake på skoler, høyskoler og universiteter.
Sjølve partiorganisasjonen har gått en del tilbake tallmessig,
men ikke så veldig mye. Viktigere enn denne tallmessige tilbakegangen har vært passivisering av deler av partiet som følge av demoralisering og splittelse, som dels har gitt et inntrykk
av sterkere tilbakegang enn den som har vært i medlemstallet.
Samtidig med dette har en del partiorganisasjoner styrka arbeidet sitt, fått kraftig økt oppslutning, og nå i det siste åsså
vokst.
Så vil vel Øgrim at vi skal slå oss sjøl på skulderen, gratulere
den korrekte partiledelsen og rope hurra, fordi «alt blir
bedre»?
Nei, for jeg kan ikke slå fast at «alt blir bedre». Krisa er
mindre akutt nå enn i de verste åra (1979-80), men den er ikke
slutt. (Av grunner jeg skal komme tilbake til venter jeg at den
i beste fall kan fortsette i flere år til.) Grunnleggende problemer er ikke løst. Jeg ser åpenbar framgang, men jeg kan
ikke slå fast at den er hovedsida. Det ligger en permanent advarsel til oss i at nesten alle de andre pasientene som har hatt
«den samme sjuken» som vi har, har avgått ved døden.
Denne sjuken har jeg nå brukt nokså mange sider på å analysere og beskrive. For å komme videre, vil jeg angripe den
andre sida. Hva er det som er særegent ved den norske situasjonen, siden AKP(m-l) ikke har gått med i dragsuget? Er det
noe ved dette vi kan utvikle, sånn at vi kan overvinne krisa i
maoismen i Norge?
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KAPITTEL 8

Klassesamarbeidsstaten
For å angripe dette problemet, vil jeg ta utgangspunkt i
AKP(m-l)s «ytre» plassering og utvikling i det norske samfunnet. Min påstand er at et partis skjebne bestemmes av dets
«ytre» rolle: Hvilken evne det klarer å spille i samfunnet det
arbeider i, hvilke «subjektive og virkelige» massebevegelser det
klarer å knytte an til og utvikle.
For å se på rolla i samfunnet må vi først se på samfunnet. La
oss derfor trekke fram noen typiske trekk ved det norske samfunnet.

8.1. Økonomi, teknologi og klassesamarbeid
(Om åssen høyt utvikla teknologi og samfunnsmessig arbeidsdeling gjør at kapitalistene får større
behov for statlig organisert klassesamarbeid)
Norge er et høyt utvikla kapitalistisk samfunn. Det er prega av
høyt utvikla, samfunnsmessige produktivkrefter og samfunnsmessig arbeidsdeling. Hva betyr det?
Høyt utvikla samfunnsmessige produktivkrefter er sånn
produksjon som gjør at alle sko i et helt land produseres i &I
fabrikk. All ferdigrøyk i en fabrikk. Tilstrekkelig olje til å
forsyne hele landets behov tas opp av ett høl i Nordsjøen. Osv.
Dette i motsetning til et samfunn der ti tusen skomakere lager
sko, 50 små tobakksfabrikker lager røyk, der folk stort sett
fyrer med ved de hogger sjøl osv.
I et samfunn av denne typen må det herske ei høyt utvikla
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samfunnsmessig arbeidsdeling. Hvis tobakksfabrikken står,
får ingen røyk. Hvis tre margarinfabrikker står, får ingen margarin. Hvis noen tusen lastebiler står, stopper alt opp. Derfor
krever sånn produksjon at alle ledd ruller og går som de skal,
hele tida, og i samarbeid med hverandre...
Dette får stor betydning for formene klassekampen tar, og
for politikken og ideologien.
Hvorfor det?
Fordi kapitalistene som har makta i dette samfunnet og får
profitter av en størrelse som aldri før, samtidig er svært sårbare dersom noe «ledd» i hele denne «fint samordna» mekanismen» bryter sammen. Stopper et viktig ledd, så stopper
raskt mange andre. Kapitalistene lider svære tap. Og i verste
fall truer hele den borgerlige ordenen i samfunnet med å bryte
sammen.
Vi skal illustrere det ved eksempler.
Ta f.eks. et halvkolonialt, halvføydalt land der utenlandske
selskaper driver kapitalistisk bisniss. Som småstatene i Mellom-Amerika. La oss si at et utenlandsk selskap kjøper kaffe
der fra forskjellige lokale komprador(lakei)kapitalister som
eier kaffeplantasjer.
I sånne land er det ikke høyt utvikla samfunnsmessige produktivkrefter. Det betyr bl.a. at de forskjellige delene av økonomien fungerer mye mer uavhengig av hverandre. At ett ledd
stopper opp, fører ikke raskt til store skadevirkninger.
Kaffeplantasjearbeiderne et sted avsides i landet streiker.
Plantasjeeieren frykter det skal spre seg. Han leier gangstere til
å drepe streikelederne, voldta kvinnene, brenne landarbeidernes hus. Han lockouter dem og jager dem vekk for et halvt års
tid. Så tar han inn igjen dem han vil.
Forutsett at dette landet ikke er i en tilstand av allment opprør (som El Salvador i dag). Massakren blir ikke kjent og fører
ikke til politisk oppstyr. Vil det føre til problemer i resten av
økonomien? Nei.
I denne typen land kan kapitalistene bruke sånne kampmidler, særlig avsides og på landsbygda, og gjør det faktisk åsså
gang på gang.
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Ta nå til sammenlikning Norge. Et land som har høyt
utvikla samfunnsmessige produktivkrefter og ei høyt utvikla,
nødvendig samfunnsmessig arbeidsdeling.
La oss si at 200 elektrisitetsverksarbeidere streiker. Streika
deres truer med å få elektrisitetsforsyninga i store deler av
andet til å bryte sammen.
La oss tenke oss at kapitalistene i Norge prøvde å løse det
ved å leie gangstere til å skyte streikelederne, voldta de kvinnelige arbeiderne, brenne arbeidernes hus, jage dem ut i skau
og fjell, stenge elektrisitetsverkene og ta inn dem de vil etter et
halvt år.
Det er åpenbart at dette ville være umulig! Politisk ville det
føre til at kapitalistene måtte innføre fascisme. Og om fascisme blei innført, måtte de likevel sørge for å holde elektrisitetsverkene i gang, hele tida. Hovedsaka er nemlig at en «sentralamerikansk» framgangsmåte ville være økonomisk umulig for
kapitalistene.
De er avhengige av å holde hjula i gang hele tida, ellers stopper samfunnsmaskina. Derfor må de, så langt som mulig,
unngå at voldsomme konfrontasjoner med dem som arbeider i
de forskjellige livsviktige delene av den samfunnsmessig organiserte produksjonen, blir vanlig.
De er avhengige av sosial fred. Men slik sosial fred er vanskelig å gjennomføre i hovedsak på grunnlag av rein tvang. Se
bare på mannen med de blå brillene i Polen, juntasjef Jaruzelski, som noen norske kommentatorer syns så synd på. Hans
unnskyldning for å gjennomføre militærkuppet var å få slutt
på streikene og tvinge gjennom sosial fred. Følgen er at maskina, som før gikk med halv fart, nå går med kvart fart. Økonomien går enda dårligere enn før, den økonomiske krisa vokser.
Følgelig er det altså nødvendig på en eller annen måte å få
arbeiderne til å samarbeide med systemet. Dette er blitt tvingende sosial og økonomisk nødvendighet, skapt av sjølve utviklinga av produktivkreftene og organiseringa av arbeidsdelinga.
Av dette følger med nødvendighet svært viktige politiske og
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økonomiske konsekvenser. Politikk for klassesamarbeid i ei
eller anna form må være den politikken som dominerer kapitalistiske samfunn med en slikt høyt utvikla økonomi.

(«Vi er alle i samme båt»)
Den parolen som best summerer opp den ideologien som blir
spredd med denne hensikten i Norge, er «vi er alle i samme
båt».
Det sier kapitalister når de skal ha arbeidere til å stemme for
nedlegging av arbeidsplasser i bedriftsforsamlinga, og det sier
Gudmund Hernes og Gro Harlem Brundtland når de skal ha
snille partifeller fra arbeiderklassen med på å stemme for nedlegging av barnehager og sjukehus.
Det er jo åpenbart at «vi» alle sammen har felles interesser
av at «det ruller og går». Vi, som er arbeidere og lever på lave
lønner, er f.eks. ikke av den grunn interessert i at strømmen
skal bli slått av og la oss sitte kalde i hjemmene våre, eller at
butikkene skal bli tømt for brød, sånn at vi og ungene sulter!
Sånne eksempler blir brukt for å vise at «vi» alle er avhengige
av «hverandre».
Dette betyr at «vi» (dvs. vi som er arbeidere og får lav lønn)
ikke 'hå «kreve for mye» og sette «våre snevre gruppeinteresser» «over» interessene til «alle de andre som er i samme båt».
For dersom vi vil ha mer, kan det ta brødskalken ut av kjeften
på gamlemor, som viser seg å få sin sparsomme pensjon av akkurat de pengene som «vi» så gjerne ville ha i lønnstillegg. Og
dersom «vi» protesterer og streiker, så viser det seg i regelen at
det raskt forplanter seg fram til gamlemor, som ikke får brød
fordi «vi» ikke kjører lastebil, eller ikke jobber på mølle, eller
ikke holder havna i gang, eller ikke står i butikk osv. osv.
Det pussige med dette systemet er at det er rigga så lurt til at
allting alltid ser ut til å gå overende på en katastrofal måte hvis
ikke «vi» er snille gutter og jenter og stiller sist i køen. Hvis
ikke, så blir det først appellert til vårt samfunnsansvar (eller
«solidariteten» på sosialdemokratisk), sånn at «vi», snille og
humane som vi er, kan skjønne i tide at vi må backe ut. Hvis
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ikke det hjelper og «vi» går til aksjon likevel, vil propagandaen
dundre ut som torden nyhetene om de forferdelige følgene av
«vår» aksjon. Truslene mot «oss» vil bli voldsommere og voldsommere, andre deler av samfunnet vil bli mobilisert mot
«oss», og — om dette slett ikke hjelper — i siste omgang vil
politi og rettsapparat dømme oss for å tvinge oss til å ta hensyn
til «alles» interesser.
På den andre sida viser det seg alltid at kapitalistenes interesser av høye profitter, topplønninger til direktørene, gratis
biler, av å kunne legge ned fabrikker som de vil osv., ikke på
samme måten «tar brødskalken ut av kjeften på gamlemor» eller fører til andre drastiske skadevirkninger for «alle». Det
samme gjelder lønningene til Hernes-ene og Brundtland-ene,
Willoch-ene og Førde-ne.
Willoch sier at landets lønnsevne tåler ikke lønnstillegg i det
hele tatt. Men som statsminister mottok han 90 000 kroner på
7 måneder fra Industriforbundet, angivelig for å gjøre ingen
ting, siden Industriforbundet ellers var redd for at hans levestandard skulle gå ned! Dette var i ei tid da industriarbeidernes
lønninger sank med 3 prosent ifølge NAF. Men ingen spurte
om norsk industris «høye kostnadsnivå» tåler slike sentimentale nådegaver til Willoch!
Den ganske siviliserte Reiulf Steen sier at 80-åra vil bli fattigere, alle må vise solidaritet og vilje til å holde igjen. Denne
viljen går ut på å godta nedlegginger av fødeklinikker osv. Nå
er den snille Steens kolleger i DNA blant de topplønna norske
politikerne, med en levestandard høyt over massene av dem de
oppfordrer til «solidaritet» og til å holde igjen. Hva med å
oppfordre toppene i DNA til å skjære ned sine lønner til
gjennomsnittet i Jern og Metall? Disse gruppene faller tydeligvis utafor det «vi» som må vise solidaritet. For dem er det
tilstrekkelig uttrykk for «samfunnsansvar» å preike solidariteten for de andre, for så å rulle hjem i sin fine bil, til sin villa på
Bygdøy, og slappe av på et lite grillparty med rødvin sammen
med vennene — uten å måtte spare på noe, sjølsagt.
Systemet er organisert sånn at enda «vi» og «de» alle er «i
samme båt», så er det alltid «vi» og aldri «de» som må ro, og
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det er alltid «vi» og aldri «de» som må henge utabords etter
fingertuppene for at «båten» ikke skal bli overbelasta i hardt
vær. (Billedbruken her bygger videre på en ide fra en tekst av
Hoola Bandoola band.)

8.2. Samarbeidsstatens ulike konkrete
former
(To konkrete eksempler:
«Det 3. rike» og Japan 1982)
«Vi er alle i samme båt» er altså kort og godt en parole for å få
produsentene til å holde seg i ro og samarbeide mens kapitalistene og statsbyråkrater håver inn profitten.
Men for å få arbeiderne til å godta denne parolen, er det
ikke tilstrekkelig med ord. Det trengs konkrete virkemidler for
å knytte produsentene til den daglige drifta av det kapitalistiske systemet. Det trengs systemer av belønning og straff, som
kan gi fellesskapsideologien et «virkelig» innhold, som kan «gi
ordet kjøtt og blod».
Dette er et felles problem for alle høyt utvikla kapitalistiske
samfunn. Det henger som vi har sett, grunnleggende sammen
med deres økonomi og teknologi, med samfunnsmessige produktivkrefter og høyt utvikla arbeidsdeling.
Dette vil åsså gi de ulike politiske løsningene på problemet
viktige fellestrekk. Men samtidig formes politikken av de særegne og ulike trekka i den historiske utviklinga i de forskjellige
landa. Det gjelder bl.a. deres økonomiske muligheter. Men det
gjelder åsså saker som politiske tradisjoner, hvilke ideer som
fra før av står sterkt som kan brukes, hvilke bevegelser, partier
og organisasjoner som kan brukes til å utvikle sånne systemer.
Altså av alt det vi marxister kaller overbygninga: Statsorganisasjon, partier og andre klasseorganisasjoner, politikk, teori
og ideologi.
Den tyske nazismen var (som bl.a. Jan Myrdal har vært inne
på) åsså et forsøk på å bringe den kapitalistiske politikken i
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samsvar med økonomiens historiske krav. Den var langtfra
bare en reaksjon på revolusjonstrusselen. Nazismen forsøkte å
knytte arbeiderne til systemet ved å bruke på den ene sida vold,
terror og tvang. På den andre sida var den det første borgerlige
system i Tyskland som innførte ferie for alle industriarbeidere,
den skapte sommerleire for unger og gjennomførte andre sosiale statlige tiltak. Mens nazismen prøvde å rasjonalisere og
effektivisere den tyske kapitalismen, framstilte den seg overfor
arbeiderne, bøndene og de andre produsentene som den som
hadde skaffa orden og arbeidsfred, sikra arbeid til alle, tok seg
av de arbeidende massenes ve og vel. Før krigen lyktes åsså
denne politikken ganske bra for Hitler.
Hensikten med å trekke fram denne sida ved nazismen, er
ikke å gjøre demagogiske poenger på at alle høyt utvikla kapitalistiske samfunn som skaper systemer for klassesamarbeid
«følgelig er nazistiske».
(Sånne påstander har kommet fra uskolerte marxister og
forskjellige ultra-«venstre»-folk. Men dette er ikke sant.
Fascisme er noe kvalitativt anna og mer enn klassesamarbeid.
Hvit terror. Irrasjonell intellektuell reaksjon. Derfor er det
gærent f.eks. å kalle Skånlands forslag om å erstatte frie fagforeninger med et korporativt råd som bestemmer lønner for
«hvit fascisme», sjøl om dette er jævlig nok.)
Hensikten er å illustrere et felles problem for den høyt utvikla kapitalismen, som nazismen ga ei løsning på.
Alle deler av verden der det fins høyt utvikla kapitalistiske
land, har utvikla løsninger ut fra sine forutsetninger.
Det revisjonistiske systemet i stater som øst-Tyskland,
Tsjekkoslovakia og Sovjet er eksempler på det.
Nå går det (som vi har vært inne på før) en valfart av norske
kapitalister og borgerlige ideologer til Japan, fordi de trur Japan har finni «de vises stein». I en situasjon der markedene
krymper og klassekampen skjerper seg, ser de åssen japanske
arbeidere tilsynelatende lojalt samarbeider med sine herrer i
storkonsernene.
Det Japan har fått til, er ikke noe anna enn en særegen japansk vri på dette felles kapitalistiske problemet. Framfor alt
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bygger denne vrien på at japansk kapital klarer seg bra i den
internasjonale konkurransen. Japan går i spissen i den nye industrielle revolusjonen. Sammen med fordelen av kontrollen
over enorme internasjonale markeder på forhånd og muligheten til å produsere enormt store serier, gjør det at Japan kan gå
kraftig fra sine nordamerikanske og vesteuropeiske konkurrenter. Dette gir et mye bedre økonomisk grunnlag for å
skape en vellykka klassesamarbeidspolitik k enn det f.eks. Polen eller Tsjekkoslovakia har.
Samtidig nytter de japanske monopolene sitt lands politiske
og ideologiske tradisjoner. Så vidt jeg skjønner er ett trekk ved
det at arbeidskrafta deles i grupper som er fast ansatt «på livstid» i store konserner, mens andre grupper av arbeidere lever
hele livet «på bånn» som mer eller mindre permanent og formell lavkaste. I sjiktet av arbeidere med «livsvarig jobb» nyttes
former fra den tradisjonelle japanske føydalismen (som falt
for bare 100 år sia) smelta sammen med høyt utvikla metoder
fra moderne kapitalistisk bedriftsorganisasjon. De føydale
formene blir brukt til å skape en ideologi med sterk følelse av
«samhørighet» vertikalt i konsernene. Det gir seg utvendige
utslag som virker fantastiske i Vesten, som når vi på fjernsynet
ser japanske ansatte som heiser bedriftsflagget og samles for å
synge bedriftssangen om mårran. Det viktige her må være at
sånne former ikke er det spor merkelige i Japan, ut fra landets
egne, ferske føydale tradisjoner som bl.a. inneholdt sterk vertikal solidaritet innafor de føydale organisasjonene og familiene. «Alle ser opp til føydalherren som sitt familieoverhode,
mens føydalherren føler ansvar for alle sine undersåtter.» Dette systemet kan «smøres» både av fruktene fra Japans økonomiske framganger, og sikkert åsså av frykten for å havne
utafor systemet, i lavkastene. Den forma for klassefred som
kan skapes innafor et sånt system, gir åsså svært gode muligheter til å anvende effektive metoder for bedriftsledelse, konsentrere gode ideer fra arbeidere og andre ansatte osv.
Den feilen norske kapitalister, økonomi-skribenter, statsbyråkrater fra Arbeiderpartiet osv. gjør når de blir «Japanfrelst», er at de ikke forstår at de må analysere Japan konkret,
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ut fra dets egne økonomiske og historiske forutsetninger, og
gjøre det samme /ned sitt eget land.
Utgangspunktet deres er et anna. De leiter etter en mirakelkur. Noe som helbreder i ett slag, uten lange og vanskelige undersøkelser av pasienten og plagsomme, arbeidskrevende og
ikke alltid like vellykka behandlingsopplegg. Som en håndspåleggelse i Sarons Dal. De venter å finne «fullkommen visdom»
langt borte, som kan gi tilsvarende «mirakuløse resultater» her
hjemme. Som jeg har nevnt før, er dette et tankemønster jeg
kjenner igjen med et visst vemod, fra min egen mer politisk
naive fortid.
«Japan-pilgrimene» studerer derfor oftest storkonsernene
seg sjøl, uten å sette dem i forbindelse med resten av det
japanske samfunnet (handelsbalansen, klasseskillene, skolesystemet) for å se om det kanskje er «skjulte drivreimer» som
holder «evighetsmaskina» i gang. De ser på den vertikale lojaliteten og dens ytre former som en ny religion med magiske
egenskaper og lykkebringende ritualer, og de drømmer om å
innføre den her for å gjøre arbeiderne like «snille og greie»,
like knytta til jobben, villige til å jobbe gratis overtid osv. De
forstår ikke at disse ideologiske formene er rotfesta i Japan og
ikke merkelige, og derfor like vanskelige å innføre i Vesten
som kinesisk forfedredyrkelse og meksikansk dødskult. De ser
kort og godt bare former og resultater i Japan, og skjønner
ikke noe av det som virkelig skjer.
Derfor skjønner de ikke at det japanerne gjør, er å lage sin
versjon av noe de sjøl har utvikla i det landet de sjøl kommer
fra, men i landets egne former, ut fra dets økonomiske, politiske og ideologiske forutsetninger. Dette systemet er den nordiske, sosialdemokratiske «velferdsstaten». De kjenner ikke
igjen den japanske løsninga som et nasjonalt svar på samme
oppgave, nettopp fordi de bare skjønner form og ikke innhold.
Den nordiske «velferdsstaten» er ett av verdens aller mest vellykka eksempler på klassesamarbeidssamfunn, nettopp fordi
den så dyktig har klart å nytte de lokale forutsetningene til å
knytte produsentene til kapitalismen. Den japanske og den
nordiske løsninga er forskjellige i ytre form nettopp fordi
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begge disse løsningene er skreddersydd. Problemene med systemet i Norden nå, er at «kroppen» (økonomien, klasseforholda) ikke lenger «i alle lemmer» passer til «den skreddersydde dressen». De nordiske «Japan-pilgrimene» trur dette problemet kan løses ved å erstatte den med en annen, «japansk
dress» som er «skreddersydd» for «en annen kropp»!
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KAPITTEL 9

«Den nordiske løsninga»
(Den nordiske sosialdemokratiske «velferdsstaten»)
Den sosialdemokratiske «velferdsstaten» er altså den særlige,
nordiske løsninga av problemet med å få til klassesamarbeid i
høyt utvikla kapitalistiske økonomier, å skape et «klassesamarbeidssamfunn».
Analysen av den er ett av de helt store spørsmåla marxister
står overfor i vår del av verden. Det er noe av det viktigste som
kreves for å skape en vitenskapelig holdbar, konkret «vestlig
kommunisme».
Ei sånn ambisiøs målsetting går langt utafor rammene for
denne framstillinga. Men ei mer begrensa drøfting av emnet er
likevel ikke til å unngå. For den forma for kapitalistisk
samfunn som går under navnet «velferdsstaten» har hatt helt
avgjørende betydning for utviklinga av partivesenet i Norge
allment, og AKP(m-l)s plassering i samfunnet og partivesenet
særskilt.
Jeg må derfor legge fram noen synspunkter. En del av dem
blir nødvendigvis foreløpige og mangler grunnlag i tilstrekkelig
forarbeid. Særlig gjelder det slutningene når det gjelder den
nyeste utviklinga og meninger om den sannsynlige framtida til
systemet. Vi kan håpe at mer vitenskapelige studier av disse
spørsmåla vil følge, sånn at de om nødvendig kan kritisere og
avvise feil.
Synsvinkelen er konsentrert mest til Norge.
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9.1. Sosialdemokratiet som «klassesamarbeidets arkitekt»
(Åssen «velferdsstaten» kunne vokse fram, og åssen
den prega arbeiderklassen)
Historia «forberedte grunnen» for «velferdsstaten» i den stormende og kriseramte tida fra og med første verdenskrigen til
og med den store internasjonale krisa. Monopolkapitalismen
brøyt gjennom. Arbeidsdelinga blei stadig mer samfunnsmessig. Samtidig viste de forskjellige krisene at det blei mer og mer
nødvendig at staten tok på seg viktige fellesoppgaver for å
unngå de voldsomste skadevirkningene av kriser og økonomiske omlegginger. I politikken fikk arbeiderbevegelsen sitt
svære gjennombrudd. Hundretusener av produsenter rekna
seg subjektivt som tilhengere av revolusjon og proletariatets
diktatur. I borgerskapet blei revolusjonsfrykten en viktig politisk faktor.
Krisene viste at de gamle formene ikke var tilfredsstillende
lenger. Den økonomiske og politiske utviklinga skapte muligheter og et press for en svær reform av det kapitalistiske systemet.
Men for at denne reformen kunne bli til virkelighet, var det
nødvendig med en periode med økonomisk fred (i det minste
relativt) og oppgang. Denne perioden kom da krisa i Norge begynte å bli avløst av gradvis oppgang i 30-åra, og særlig med
stabiliserings- og blomstringstida for den vestlige kapitalismen
etter krigen. Nå utvida markedene seg, produksjonen økte,
profitten gikk opp. Nå blei det økonomisk mulig å «smøre»
klassesamarbeidssystemet i Norge, å gi ordet «velferdsstat»
«kjøtt og blod».
Det som skjedde, var for det første at staten tok på seg langt
større oppgaver som «ideell felleskapitalist», altså gjennomførte sånne økonomiske og politiske tiltak som rasjonaliserer og effektiviserer det kapitalistiske systemet som helhet og
får det til å fungere mer politisk stabilt. Tilsvarende saker
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skjedde i forskjellige andre vestlige land. Et eksempel på det er
åssen Roosevelt stoppa bank-krisa i USA ved å innføre statsgaranti for bankinnskudd, dempa virkninga av arbeidslausheten ved å starte mange former for offentlig arbeid osv. Tilsvarende tiltak gjorde åsså Hitlers regjering i Tyskland.
For det andre sørga statsledelsen innafor ramma av denne
utviklinga for at produsentene (og særlig industriarbeiderne)
fikk høste en del virkelige fordeler av oppgangen, spesielt så
lenge de lojalt samarbeida med systemet og gjenvalgte arkitektene for «velferdsstaten». Reformer, gjennomført skritt for
skritt, som Husbanken, økte ferier, nedsatt arbeidstid, trygdeordninger, utvida skolegang osv., var det som ga orda om «felles interesser» «kjøtt og blod».
I denne perioden gikk lønningene opp. Dette kunne «velferdsstaten» trekke fordel av, men det var ikke noe særegent
for den. Det var et fellestrekk for alle høyt utvikla kapitalistiske samfunn i Vesten. Det var økonomisk mulig å øke levestandarden, i betydninga antallet industriprodukter til konsum
som kunne kjøpes for vanlige lønninger, nettopp fordi produktiviteten og profittene økte så kraftig. Dette ga gunstige
vilkår for lønnskamp. Ved å gi arbeiderne en del flere produkter av den kraftig økte produksjonen, oppnådde kapitalitene
en stor grad av klassefred, og kunne samtidig øke fortjenestene
sine som aldri før.
Det særegne for «velferdsstaten» i de nordiske landa er ikke
lønnsøkningene og den bedra levestandarden (enda mange eldre Arbeiderparti-tilhengere er nærmest religiøst overbevist om
det). Det særegne er at mye av framgangen i levestandard for
produsentene blei tatt ut av staten, gjennom sosiale ordninger
organisert i staten. USA f.eks. hadde åsså en enorm levestandardsvekst for produsentene. Men USA innførte ikke sjukekasseordninger, statlige pensjonssystemer osv. og har til denne
dag ikke innført en felles, obligatorisk ferie for alle som er
ansatt for lønn. (Dette har både politiske og økonomiske årsaker, som vi ikke skal gå inn på nå.)
Sånne sosiale ordninger var både i produsentenes interesse
og i kapitalistenes interesse. At arbeiderne har interesse av
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sjukekasser, lengre gratis skolegang for unga osv. er sjølsagt.
Men kapitalistene har samtidig interesse både av friske arbeidere, arbeidere med et høyere felles kunnskapsnivå, og av arbeidere som er politisk medgjørlige fordi de mener at de får tilfredsstilt viktige, nødvendige behov innafor systemet.
Ledelsen for denne reforma av kapitalismen i Norge kunne
ikke komme fra kapitalistene sjøl. Isteden kom den fra toppen
i sosialdemokratiet, ledelsen i det dominerende arbeiderpartiet
og fagbevegelsen.
Dette er fordi det er motsetninger mellom de enkelte kapitalistenes interesser som utbyttere og profitører og deres felles interesser som herskerklasse i hele landet og på lang sikt.
Enkeltkapitalister i England på Marx' tid var interessert i å la
arbeiderne sine jobbe så lenge som mulig for så lite penger som
mulig. Om de jobba i 12, 14 timer eller mer, om de levde i elendighet, verre enn dyr, så rekna kapitalistene med at de kunne
presse desto mer merverdi ut av arbeiderne og øke profitten.
Men for kapitalistklassen i fellesskap var dette av mange
grunner et problem. Arbeidere som lever i ekstrem elendighet,
utslitte og ut fattige, i forferdelig slum, er samtidig et problem
for kapitalismen. Slummen er brannfarlig, sprer sjukdom og
kriminalitet. Når kapitalistene konkurrerer med hverandre ved
å presse utbyttinga over alle fysiske grenser, blir dette samtidig
politisk farlig, fører til uro, streiker, opprør. Derfor gjennomførte det engelske borgerskapets mest framsynte politiske
representanter lover om maksimumsarbeidsdag, om begrensning av barnearbeid, regler for arbeidsforhold i fabrikkene
osv., som de etter hvert tvang de mest rovgriske og brutale
enkeltkapitalistene til å bøye seg for. De gjorde undersøkelser
kom med ofte nådelaus kritikk av sånne kapitalister. Offisielle
rapporter fra den engelske statens fabrikkinspektører blei derfor åsså et viktig materiale Marx brukte og ofte siterte i arbeidet med «Kapitalen».
I Norge kunne de store enkeltkapitalistene og de politikerne
som mest direkte representerte dem, ikke få seg til å planlegge
og gjennomføre de reformene som objektivt var nødvendige
for å stabilisere kapitalismen. Deres spontane og nærsynte
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oppfatning var ofte at planene for å strømlinje den norske
kapitalismen satte grenser for deres egen mulighet til å profittere. De sosiale ordningene innretta på arbeiderklassen stred
mot deres «instinktive» reaksjon: Gi dem så lite som mulig, la
oss klamre oss til hver øre av profitten for oss sjøl. Deres kortsiktige egoisme, deres snevre horisont prega av alltid å tenke på
den egne kapitalistiske bedriftens vilkår, hindra dem i å se stort
og strategisk på kaptalismens utvikling i hele landet.
De sosialdemokratiske lederne derimot, hadde ikke sine interesser bindi snevert til noen enkelt kapitalgruppe (stort sett,
da). De kom fra en politisk tradisjon som hadde vent dem til å
tenke i plan, på lang sikt, og på hele landets økonomi som en
helhet. De kom fra arbeiderklassen, skjønte godt hva som var
dens mest brennende problemer og ønsker, og var derfor bedre
egna enn alle andre til å skjønne hvilke reformer som eventuelt
måtte til for å knytte den lojalt til systemet.
Når de derfor først satsa på å ta over den politiske ledelsen
av det kapitalistiske samfunnet i Norge, kunne de stå fram som
bedre representanter for den «ideelle felleskapitalisten» enn
noen tradisjonelle borgerlige politikere. De blei «bedre borgerlige politikere enn borgerskapet sjøl».
At sosialdemokratene tok over ledelsen av den norske kapitalismen, kunne ikke skje glatt og motsigelsesløst. Det må forstås ut fra skarpe politiske motsigelser som utvikla seg i den
krisefylte, stormfylte perioden før.
På den ene sida hadde Arbeiderpartiet vokst til å bli det uten
sammenlikning største partiet i Norge. Med flest medlemmer,
flest stemmer, flest representanter på Stortinget (men ikke flertall), ledelsen over fagbevegelsen som dominerte landets industriarbeidere. Først brøyt Arbeiderpartiet og Arbeidernes
Faglige Landsorganisasjon gjennom, særlig under 1. verdenskrig. Så brøyt en subjektivt revolusjonær strømning gjennom i
den norske arbeiderklassen på slutten av verdenskrigen. Den
leda til at arbeiderklassen organiserte seg i en rådsbevegelse
etter mønster av Oktoberrevolusjonen. Men denne rådsbevegelsen skapte ikke revolusjon i det norske samfunnet, den førte
bare til at ledere som sjøl kalte seg revolusjonære kommunis152
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ter, tok over makta og «gjorde revolusjon» i DNA og AFL.
Det er i ettertid lett å se at den «kommunistiske» overbevisninga til mange av lederne i denne bevegelsen var «i kjeften og i beina», ikke «i deres eget vesen, i hjertet». De fulgte
med strømmen, ordla seg sånn som det var populært på den tida.
Men samtidig var de revolusjonære stemningene i massene
DNA og AFL ærlige nok. Det er symptomatisk at ved bruddet
mellom DNA og NKP i 1923, måtte DNA-ledelsen legge vekt
på å framstille det som om den var den mest «revolusjonære
og kommunistiske» fløyen, dens nye ungdomsforbund (med
Gerhardsen & Co. i spissen) kalte seg først «Venstrekommunistisk Ungdomsforbund» osv. DNA strøyk formelt revolusjon
av programmet mange år etter at et stort flertall av ledelsen
klart hadde gått fra disse standpunktene, nettopp av hensyn til
at revolusjonære ideer sto sterkt blant «de menige».
På den andre sida vokste revolusjonsfrykten i borgerskapet.
Lars Borgersrud (i trilogien «Våpen mot folket» av «Ottar
Strømme») har påvist at revolusjonsfrykt spilte ei viktig rolle i
den norske hærledelsens militære disposisjoner alt på slutten
av 1. verdenskrig. Videre at militærkupp faktisk blei diskutert
på alvor som en reaksjon på en eventuell valgseier fra Arbeiderpartiet rundt 1930, ikke i ekstreme reaksjonære grupper av
politiske særlinger, men i kretser i hærledelsen og andre helt
sentrale deler av overklassen.
Det er mulig å hevde at dette er uttrykk for feilvurderinger
som viser at disse gruppene ikke lenger hadde kontakt med virkeligheten. Men i så fall bekrefter det bare at de sentrale tradisjonelle borgerlige lederne ikke lenger evna å lede den borgerlige politikken i Norge sånn som situasjonen krevde ut fra deres
egne klasseinteresser. Det viktigste er at det viser at revolusjonsfrykten var noe høyst virkelig, som spilte ei svær rolle i
mange borgerlige lederes kortsiktige politiske vurderinger.
Altså en faktor av stor politisk betydning.
Løsninga av denne motsigelsen var at sosialdemokratiet
toga inn i statsapparatet, tok over ledelsen av det politiske
systemet til kapitalismen i Norge og reformerte det.
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De tradisjonelle ledende kretsene i borgerskapet kunne overvinne sin motvilje mot dette fordi de hadde lært av krisa at det
var nødvendig å ha med sosialdemokratene for å knytte massene de leda til systemet. Det letta åsså at de oppfatta sosialdemokratene som et (virkelig eller innbilt) «vern mot revolusjonsfaren». Nygaardsvold var tross alt langt bedre enn «rød
revolusjon»! Dermed blei de åsså villige til å sluke nokså vidtgående reformer.
De subjektivt revolusjonære strømningene i arbeidermassene kunne overvinnes ved at sosialdemokratene klarte å vise til
at viktige nære krav nå blei tilfredsstilt innafor systemet. Fattigdom, arbeidstaushet, i perioder tilmed sult, elendige boligforhold, tuberkulose, manglende mulighet til skolegang —
sånt la grunnlag for den «subjektive og virkelige» bevegelsen
som skapte DNA og AFL. Svaret hundretusener av arbeidere
etter hvert kom fram til, var sosialisme, arbeiderstyre, i den
mest radikale perioden tilmed revolusjon og proletariatets diktatur som i Sovjet. Nå kunne de sosialdemokratiske lederne tilby et bedre liv, mulighet til bedre hus, helsevesen, skolegang
for unga osv., uten revolusjon. De kunne peke på at arbeiderne «hadde fått arbeiderstyre», og overfor de mest radikale
kunne de holde fram «sosialismen» som et fraintidsperspektiv
med utgangspunkt i at «arbeiderbevegelsen hadde tatt over
makta». Dermed kunne de knytte både den «virkelige og subjektive bevegelsen» som la grunnlaget for det revolusjonære
oppsvinget til sin marsj inn i den borgerlige staten, og tilmed i
forma nytte mange av de langsiktige målsettingene for denne
revolusjonære bevegelsen som støtter for sin klassesamarbeidspolitikk.
Vi ser altså åssen denne særegne, norske politiske blandinga
av voksende arbeiderbevegelse og revolusjonslengsler, krise og
revolusjonsfrykt, kunne gi «velferdsstaten» dens særnorske
politiske form.
Denne utviklinga blei letta av de norske massenes sterke borgerlig-demokratiske tradisjoner og illusjoner, og den har virka
tilbake på og styrka denne tendensen. I Norge er borgerlig-demokratiet «en religion». Kampuchea er (kanskje) buddhistisk,
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Afghanistan er islamsk, og Norge er «borgerlig demokratisk».
Norges relative sjølstendighet og kolonistatus under Sverige
i 1814 var et kompromiss som var resultatet av en krig. Den
første arbeiderbevegelsen til Thrane blei slått ned med vold.
Men i begge tilfeller var voldsbruken kortvarig og svært begrensa. Og dette er lenge sia.
Norges borgerlige og nasjonale revolusjon vant sine avgjørende seirer i 1884 og 1905 ved trussel om bruk av våpenmakt.
Men krigshandlinger brøyt ikke ut. Store deler av massene i
Norge trakk den historiske konklusjonen at det var sjølve de
svære, breie massebevegelsenes demonstrasjon av hva massene
ville, som i seg sjøl og innafor systemet var nok til å tvinge reformene gjennom. Trusselen om militærkupp og svensk intervensjon, og de norske mot-truslene om folkereisning og forsvarskrig, er blitt retusjert ut av de borgerlige norske historiebøkene.
Denne historiske utviklinga var med på å legge grunnen for
at et kraftig mindretall innafor den norske arbeiderklassen
holdt fast på trua på «ei fredelig og demokratisk løsning» sjøl i
den tida da de revolusjonære stemningene dominerte. Og hos
storparten av de subjektivt revolusjonære arbeiderne lå sånne
tanker tross alt aldri så veldig langt under overflata. (Noen
spontan bevegelse «nedafra» for å bryte med de fredelige
formene, f.eks. gå inn for valgboikott, slutte med fredelig fagforeningsarbeid, utvikla seg typisk nok aldri i Norge, i
motsetning til f.eks. Tyskland. En sånn bevegelse var sjølsagt
fra en kommunistisk synsvinkel gæren både i Norge og
Tyskland. Men i Tyskland brøyt den fram på slutten av
1. verdenskrig og kunne i et blaff få masseomfang, fordi
mengder av unge, krigstrøtte arbeidere næra djup mistillit til
alt som smakte av det gamle systemet og kunne tolkes som
«tillit» til det.) Når sosialdemokratene ved makta så lot til å
kunne bevise at den «fredelige og demokratiske» veien faktisk
førte fram, skulle det ikke så mye til for å vinne de subjektivt
revolusjonære arbeiderne over til dette standpunktet.
Samtidig hadde denne langvarige, fredelige og legale utviklinga favorisert at det blei laga svære, faste og velorganiserte,
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på mange vis «sedate» og «konservative» arbeiderorganisasjoner. Her var tusener og titusener av funksjonærer i fagforbund og parti, journalister i pressa, bestyrere av samvirkelag, stortingsmenn, kommunestyremedlemmer, ordførere og
kommunale funksjonærer osv. som hadde knytta sin personlige skjebne og sitt levebrød til bevegelsen. For dem var den
velordna, rolige og fredelige utviklinga framover den som reint
personlig så ut til å kunne by på best framtidsmuligheter. Store
stormer, kriser, streiker som satte fagforbundenes eksistens i
fare eller i hvert fall kunne føre til stormende utskiftninger av
funksjonærer, for ikke å snakke om revolusjonære eventyr
med usikkert resultat — det kunne åsså av den enkelte profesjonelle tillitsmann oppfattes som en trussel mot det trygge
utkommet. Å gå inn i statsapparatet på alle plan og i full
bredde, det var derimot noe som måtte bli en sterk fristelse for
tusener av slike tillitsmenn. For å ta over sånne jobber var åsså
sosialdemokratene svært godt kvalifisert. Her var mengder av
tillitsmenn med opptil mange tiårs erfaring. Organisasjonsfolk. Agitatorer. Regnskapskyndige folk. Disiplinerte og idealistiske mennesker. Virkelig en kader som kunne brukes til å
gjennomføre dramatiske nye reformer.
Det geniale med systemet var at nettopp de mest intelligente
og energiske, kampvillige og radikale arbeiderne kunne rekrutteres til dette apparatet i masseomfang. Fra målbevisst og
viljesterk streikeorganisator til ansatt fagforeningsleder. Fra
flammende agitator til partitingmann. Fra rødglødende revolusjonsdikter til partiavisjournalist. På den måten kunne
mange av dem som hadde sterkest innflytelse over de subjektivt revolusjonære strømningene, brukes til å «suge opp» denne elsen og gjøre den til en del av den breie, sosialdemokratiske
bevegelsen for å støtte kapitalismen.
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9.2. Arbeideraristokratiet
(Arbeideraristokratiet dominerer politikken
i det 20. århundres Norge)
Det sjiktet som egentlig utformer sosialdemokratiets ideologi
og politikk, kaller Lenin og andre klassiske marxister for «arbeideraristokratiet». Det er et snevert sjikt, som kommer fra
arbeiderklassen (i hvert fall for det meste), men som har en
levestandard som skiller seg fra arbeiderklassens, i vår del av
verden bygd på at det får del i de imperialistiske superprofittene. Dermed tilegner det seg borgerskapets livsstil, dets
ideologi, dets politikk, det blir et «borgerliggjort» sjikt i eller
fra arbeiderklassen som får sine interesser knytta til det borgerlige samfunnet. Høyt betalte «sosialistiske» borgerlige politikere, regjeringsmedlemmer, kooperasjonsledere, fagforeningspamper, avisredaktører, kommunal- og statsfunksjonærer
fra arbeiderklassen og arbeiderbevegelsen som har fått sine
stillinger av partiet osv., alle disse tilhører arbeideraristokratiet.
Det viktige med arbeideraristokratiet er ikke at det består av
subjektivt dårlige og korrupte mennesker, «skurker». Lenin
kaller riktignok dette sjiktet for «bestikki». Og i en forstand er
sjølsagt det som skjer en korrumperingsprosess. Et sjikt av
mennesker fra arbeiderbevegelsen skifter standpunkt til kapitalismen fordi de objektivt får personlige fordeler av den.
Det er sjølsagt åsså lett å peke på mange eksempler på at
folk i arbeideraristokratiet subjektivt er blitt korrupte. Snytepaver, spyttslikkere, bøller, drukkenbolter. For kommunister
og andre som ikke fulgte med sosialdemokratene, har det vært
takknemlig som ideologi å peke på at «sånn er pampene».
Men i sannhetens navn er det viktig å forstå at dette er ikke
er hovedsida. Et stort flertall av dem som har blitt rekruttert til
arbeideraristokratiet, har vært personlig hederlige og idealistiske, «skikkelige» mennesker, subjektivt bærere av en moral
og ei overbevisning som ligger nær opp til den f.eks. et flertall
av kommunister har. De har tatt på seg oppgaver fordi de så
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seg som representanter for klasseinteresser som de ville kjempe
for. Ofte har de sjølsagt sett jobbene som interessante og behagelige. Men vi kan åsså finne eksempler på at de har oppfatta denne rolla som ei belastning og tatt den som ei plikt. Det
som gradvis har skjedd med dem politisk, har vært at de har
«forstått mer» ettersom de fikk «erfaring» og blei «modnere».
De har «måttet ta hensyn til hva vi virkelig kan oppnå» og
«måttet gi opp urealistiske, revolusjonære drømmesyner». Vi,
som analyserer dette historisk og ser dem utafra, kan lett slå
fast at det som virkelig skjedde var at deres økonomiske og
sosiale situasjon endra tenkninga deres. De blei velstående. De
blei sjefer og arbeidsledere. «Bevissthet følger etter væren,»
med den borgerlige stillinga fulgte borgerlig tenkning. Men sett
«innafra», sånn som de sjøl subjektivt oppfatta det, var det
ikke sånn. De «svikta» ingenting, «lot seg ikke kjøpe», bare
«skjønte etter hvert samfunnet bedre».
Dette sjiktet har spilt ei svær rolle i norsk politikk fra tida like
etter 1905 til i dag. Det har dominert det politiske livet fra rundt
1930, og utvendig sett «forma det norske samfunnet i sitt bilde»
fra denne tida. Mesteparten av tida har det hatt regjeringsmakta. Alle andre politiske krefter har måttet definere seg sjøl
først og fremst i forhold til det politiske arbeideraristokratiet.
Arbeideraristokratiets overmåte store og langvarige politiske betydning er en svært viktig faktor for å forstå den norske
kapitalismens historie i vårt hundreår. Om vi rekner en
generasjon til å være 30 år, så har mesteparten av arbeiderklassens beste ledere i omtrent tre generasjoner blitt brukt til å
rekruttere kadre til arbeideraristokratiet og administrere den
norske kapitalismen. Her har de fått jobber på alle områder, i
alle store organisasjoner, i statsapparatet, og etter hvert åsså i
ledelsen for økonomien.
Mens det er den økonomiske oppgangen og de økonomiske
reformene som har lagt det økonomiske grunnlaget for at det
blei mulig å knytte de norske arbeiderne så sterkt til det kapitalistiske systemet, så er det denne utviklinga av arbeideraristokratiet, som har lagt det politiske grunnlaget for denne
prosessen.
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9.3. «Den store koalisjonen» i politikken
(Sosialdemokratiseringa av hele
det norske partibildet)
Vi skal seinere se nøyere på de norske partiene i dag. Her skal
vi bare streife innom dem, for å peke på åssen utviklinga av
velferdsstaten førte til ei «sosialdemokratisering» av hele det
norske partibildet.
I begynnelsen forsøkte Høyre å stå for en opposisjon mot
«velferdsstaten» fra høyre. Etter hvert viste det seg at dette blei
umulig, både valgtaktisk, økonomisk og utenrikspolitisk.
Den norske kapitalismen var avhengig av statlige reguleringer, statlige infrastrukturanlegg, statlige støtteordninger. Jordbruk og fiske (og med dem bl.a. organisasjonene og Bondepartiet/Senterpartiet) blei helt avhengig av statlige reguleringer
og overføringer. Og den norske kapitalismen var avhengig av
arbeidsfred, som vi var inne på helt i begynnelsen av framstillinga av høyt utvikla kapitalisme.
Det var åpenbart at bare ett parti kunne kontrollere fagbevegelsen og sikre arbeidsfred. Bare ett parti kunne få stemmer fra størstedelen av industriarbeiderklassen og den øvrige
arbeiderklassen, som tradisjonelt ville stemme på et «arbeiderparti» og ikke et «borgerlig parti». Bare ett parti kunne drive
gjennom de enorme og (sett fra tidligere tiders utgangspunkt)
utrolige økningene av skattene som var nødvendig for å skape
de tilstrekkelig store statlige fonds'ene for å gjennomføre denne politikken.
Motstanden mot dette partiets politikk på disse feltene blei
derfor etter hvert håplaus, fordi det blei så åpenbart klart at
det var den beste forvalteren av den norske kapitalismens felles
interesser. Høyre kunne knapt fortsette en motstand mot ei
lang rekke tiltak som de største kapitalgruppene i Norge var
for. Etter at forskjellige konkrete reformer blei gjennomført,
blei det åsså valgtaktisk umulig å kreve at man skulle gå tilbake
til tidligere tiders ordninger og avskaffe de sosiale sikkerhets159
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nettene som lå innebygd i «velferdsstaten», åsså overfor Høyres egne velgere. I enda større grad gjaldt det for KrF (den
statsbetalte norske kristelighetens parti), Venstre og (som alt
nevnt) Bondepartiet/Senterpartiet.
Den norske kapitalismen er vestvendt. Det har den alltid
vært. Først i retning England, helt fra trelasthandelens første,
føydale tid. Etter verdenskrigen i retning USA, nå i de siste åra
kanskje igjen mer i retning Europa, EEC...
Norge er en del av det imperialistiske Vesten. De norske
markedene fins i dette Vesten og er avhengig av at det blomstrer. Den norske økonomien er sjøl avhengig av billige råvarer
fra den 3. verden og av utbyttet fra den ulike handelen mellom
disse råvarene og norske industrivarer. (I tida fram til Norges
eget Nordsjø-eventyr var Norge sjøl med på å nyte fordelen av
den stadig billigere arabiske olja, et forhold som ikke endra seg
før «oljestatenes opprør» først på 70-tallet.) De norske skipsrederne var kjerna i den første, private norske monopolkapitalen, da de sto sentralt i å organisere finanskapitalistiske monopoler ut av banker, rederier, industri- og handelskapital. Denne særegne stillinga deres innafor norsk kapitalisme gjør at de
er alle norske regjeringers ekstra bortskjemte kjælegriser, med
en innflytelse som i lange tider har vært mye større enn deres
økonomiske betydning. Disse rederne er sterkt knytta til
Vesten: De seiler for Vesten, de trenger Vesten til å holde den
3. verdens skipsfart nede, de gjømmer bort penga sine i kriker
og kroker i Vesten, de er avhengige av at Vesten beskytter
shipping-rutene.
Så de norske kapitalistene trenger tilknytning til Vesten.
Men hvem kunne true denne tilknytninga til Vesten? Bare
arbeiderklassen, der sympatien for Sovjetunionen var sterk
langt utafor det gamle kommunistpartiet, og der nøytralistiske
og pasifistiske strømninger ellers tradisjonelt dominerte.
Hvem kunne knytte denne arbeiderklassen til Vesten? Bare
DNA. Aldri Høyre. Ingen av sentrumspartiene. (Av naturlige
grunner ikke NKP!) Hvem kunne skaffe et massivt flertall på
Stortinget for NATO? Bare DNA (der ledelsen ved hjelp av
partidisiplinen tvang et opprinnelig anti-NATO-flertall i stor160
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tingsgruppa til å snu.) Hvem kunne hindre en svær antiNATO-bevegelse, en bevegelse for nøytralitet som før krigen,
fra å vinne betydelig støtte i fagbevegelsen? Igjen, bare DNA.
Hvem kunne altså være garanten for Norges solide vestlige
tilknytning ut av den 2. verdenskrigen, og inn i «den kalde
krigen»? Bare DNA.
Høyre og de andre tradisjonelt borgerlige partiene måtte
derfor innse at det var tvingende nødvendig å gjennomføre
omtrent den politikken DNA førte i regjeringsposisjon uansett, for «ellers mista man velgere» (som de minst skarpsynte
og klassebevisste ville oppfatte det) eller for det var dette som
svarte til den norske monopolkapitalens innenrikspolitiske og
utenrikspolitiske interesser (som de mest skarpsynte ville forstå
det). Ja, det var umulig å gjennomføre denne politikken uten
at DNA sto som garanten for den overfor sine velgere, faktisk
enten med DNA ved regjeringsmakta eller i nært samarbeid
med DNA!
På en måte kom derfor de tradisjonelt «borgerlige» partiene
i den stillinga at de ikke var noe fullt ut realistisk regjeringsalternativ i de første 10-15 åra etter krigen. Det gjorde det sjølsagt frustrerende å være «opposisjon». Denne «opposisjonen»
blei redusert til politiske utkjør rundt særinteresser, en del
tradisjonell surmuling om DNAs «sosialisme» og «lissom-motstand» mot DNA-reformer, og endelause, sure revyparodier
som hengte ut Gerhardsens person.
NKP på den andre sida forsøkte ikke å skape noen opposisjon mot «velferdsstaten» fra venstre. Av forskjellige grunner
blei NKPs forsøk på opposisjon mot DNA redusert til å foreslå
en del reformer innafor «velferdsstaten», pluss å representere
«Øst» (Sovjetunionen) mot sosialdemokratiets dominerende
orientering i retning « Vest».
Slik blei hele politikken i Norge sosialdemokratisert i perioden etter 1945. Virkelig skarp kamp, politisk opposisjon i
ordets fulle betydning, forsvant. Partipolitikken i Norge blei
egentlig «den store koalisjonen».
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KAPITTEL 10

Teorier om «velferdsstatens»
framtid
Jeg går nå over til å legge fram noen teorier som jeg sjøl oppfatter som mer dristige og ikke tilstrekkelig bevist. Det handler
om velferdsstatens utvikling i Norge i de seineste åra og dens
sannsynlige framtid.
Jeg oppfatter riktignok ikke dette som reint prat ut i lause
lufta. Omfattende lesning, egne erfaringer de siste åra og
mange diskusjoner gjør at jeg har den meninga at disse teoriene vil vise seg å være nyttige. Jeg kan likevel ikke se bort fra at
viktige deler av teoriene kan være feil, og framfor alt regner
jeg langtfra med at de gir et fullstendig bilde.

10.1. «Velferdsstaten» rigges ned?
(Teori nr. 1: Et historisk knekkpunkt —
slutten på «velferdsstaten»?)
Den første teorien er at den norske kapitalismens økonomiske
utvikling når har gått gjennom et økonomisk vendepunkt, der
kapitalistene oppfatter det som en nødvendighet å rigge «velferdsstaten» ned istedenfor å bygge den videre opp.
Samtidig er det sannsynlig at statens økonomiske rolle som
direkte organisator av kapitalistisk virksomhet, eier av kapitalistisk industri osv. vil fortsette å øke.
Grunnlaget for dette er den teknologiske og økonomiske
utviklinga i Vesten.
Alt før utviklinga av den siste krisa hadde sjølve den tekno162
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logiske utviklinga tvingi gjennom stadig større statlig deltakelse i forskjellige former for industri og økonomisk virksomhet.
Det henger sammen med de stadig større kapitalinvesteringene
som trengs for å få profitt. Det som klassisk marxisme bl.a.
beskriver under overskriften «profittratens fallende tendens».
For å følge med i den kapitalistiske konkurransen, trengs
stadig større investeringer. Den norske oljeutbygginga i Nordsjøen er et utmerka eksempel på det. Her var krava til investeringer så store at ingen enkelt norsk kapitalgruppe, uansett
hvor stor, var i stand til å stå for dem aleine. Da de ikke klarte
å samordne virksomheten sin, måtte staten gripe inn og tvinge
gjennom samarbeidsordninger. I tillegg var det nødvendig med
enorme investeringer av reine statsmidler.
De siste åras voksende økonomiske krise har tvingi gjennom
økt statlig virksomhet på mange områder. Den raske økninga i
oljeprisene har tvingi gjennom en statlig energipolitikk med
statlige investeringer i energiproduksjon, sparing, forskning
osv. Den internasjonale valutakrisa tvinger statene til en mer
aktiv valutapolitikk. De krympende markedene slår tradisjonelle virksomheter over ende, og stiller hver enkelt stat overfor
spørsmålet om å la dem gå dukken, subsidiere dem eller ta dem
over for å drive dem videre.
Nå forrykker den nye industrielle revolusjonen de tradisjonelle styrkeforholda mellom de høyt utvikla kapitalistiske landa. For å kunne ta opp konkurransen med de landa som går i
spissen når det gjelder å nytte denne teknologien, vil . det bli
nødvendig med svære omlegginger i de kapitalistiske landa
som ligger lengst tilbake. Sånne omlegginger vil kreve svære
statsinngrep.
Det fins altså mange faktorer som vil virke til å øke statens
rolle som samordner av kapitalistisk virksomhet, virke til opprettelse av statlig kapitalistisk virksomhet og overtakelse av
private virksomheter osv. Denne utviklinga peker i retning av
mer direkte statskapitalisme, mer «østeuropeisk kapitalisme».
Samtidig med at markedene krymper, blir det økonomiske
grunnlaget for å holde oppe «velferdsstatens» ordninger for å
«smøre» arbeiderklassen til samarbeid mindre. Disse ordning163
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ene blei innført som en følge av kapitalistisk økonomi i ekspansjon. Det la grunnlaget til å gi arbeiderne en del forbedringer, samtidig som den kapitalistiske profitten økte svært kraftig. Nå blir metoden for å holde profitten oppe å sparke arbeidere, automatisere, senke lønningene. Arbeidslausheten går
opp. Reallønningene i Vesten går ned.
Statens inntekter av vanlig lønnsskatt og skatt på forbruk
blir åsså relativt mindre, ettersom arbeidslausheten øker og
senkningene i levestandard får forbruket til å gå ned. På den
andre sida stiger samtidig behova for å holde det statlige
pengeforbruket oppe, både for å finansiere sosiale ordninger
(inklusive arbeidslaushetsunderstøttelse) og for å subsidiere
virksomheter som ellers vil stoppe opp. Statene får altså finansielle problemer. I allmenhet er det sånn at jo mer de trenger å bruke penger, jo mindre penger får de inn.
Norge er foreløpig et unntak fra denne regelen på grunn av
ei enkelt, ekstraordinær sak: Oljeinntektene fra Nordsjøen.
Men foreløpig oppfører den norske staten seg som om den har
problemer. Den går riktignok ikke så drastisk til verks med
nedskjæringene som i disse landa. Men begge de to store partiene deler det synet at slike nedskjæringer skal gjøres, og de
må øke i åra som kommer.
(Ei sak kan åsså gjøre at Norge virkelig får de samme finansielle problemene som nabolanda: Om oljeprisene på verdensmarkedet virkelig klapper sammen, sånn som noen dommedagsprofeter spår. Jeg vil ikke avskrive denne muligheten. I så
fall er virkelig hælvete laus i norsk økonomi!)
Det har blitt innvendt at staten kan svare på denne utviklinga ved å bruke «keynesiansk» økonomipolitikk: Bruke
statsmidler for å få virksomheter i gang og på den måten få
krisa til å snu. Denne innvendinga undervurderer alvoret og de
mange årsakene til de sammensatte økonomiske krisene nå.
Den overvurderer åsså virkningen av keynesiansk politikk
f.eks. i 30-åra. Økt statlig forbruk kan ikke i seg sjøl snu ei alvorlig syklisk krise, i høyden minke de verste skadevirkningene
eller hjelpe til med å dra nytte av konjunkturoppgangen når
den alt har starta. Dessuten er forskjellen mellom statens rolle i
164

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

30-åra og nå ganske stor. Staten har allerede en veldig mye
større økonomisk virksomhet i gang. Å starte drastisk større
statlig virksomhet er derfor ei oppgave av en annen og vanskeligere størrelsesorden enn den gangen.
I virkeligheten mangler de ledende kapitalistiske teoretikerne og politikerne fornuftige ideer om åssen de skal møte krisa.
Gjennomslaget for desperate tiltak av typen Maggie
Thatcher-Ronald Reagan er et uttrykk for det. Her er ei blanding av det reine kvakksalveri som «tilbudsøkonomien» (ideen
om at konjunkturene vil gå opp hvis skattene går ned) med pengepolitiske tiltak for å dempe inflasjonen (som om det å dempe
inflasjonen i seg sjøl fører til konjunkturendringer). Sparepolitikken som gjennomført av Reagan-Thatcher er reaksjonær åsså fra kapitalistenes synspunkt. Ved å slakte ned moderne storindustrier som får noen år med underskudd, skjære ned på skolevesen og forskning osv., blir resultatet i verste fall ei langsiktig
svekking av den egne kapitalistiske økonomiens evne til å henge
med i den internasjonale konkurransen.
Jeg kan se to fornuftige kapitalistiske begrunnelser for
Thatcher-Reagan-økonomi: 1) Ødeleggelser av produksjonsmidler, slakte ned uprofitabel virksomhet med sikte på å styrke
de sterkeste, mest konkurransedyktige monopolene. 2) Rydde
grunnen politisk for nedslakting av statlige sosiale tiltak, «velferdsstaten». Men Thatcher-Reagan går langt utover det. Når
Reagan f.eks. sparer på den amerikanske utviklinga av romteknologien, undergraver han en av den amerikanske økonomiens langsiktig mest teknologisk utvikla og konkurransedyktige sektorer, og lar Europa og Japan ta markedsandeler. Her
er desperate galninger som ikke bare skjærer vekk daukjøtt,
men hakker i friskt vev, muskler og bein.
At denne typen regjeringer nå sitter i England og USA, oppfatter jeg som et uttrykk for desorganiseringa, forvirringa, den
politiske krisa i monopolborgerskapet sjøl stilt overfor den nye
økonomiske situasjonen.
(Det er klart at fra en marxistisk synsvinkel er denne typen
endringer i økonomien ikke «nødvendige» i den betydninga at
«samfunnet» er ikke blitt «fattigere». Tvert imot! Produk165
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sjonskapasiteten i Vesten har økt veldig. Det er det som er
«problemet»! Kapitalismen er følgelig ikke lenger i stand til å
finne markeder for produksjonen (eller den potensielle produksjonen). Ny industri med nye teknologier kan aldri kjøre
for fullt. Gammal industri med teknologisk fullt ut brukbare,
ikke utslitte maskiner, kan ikke konkurrere mer og må stoppe.
Mennesker kan ikke lenger finne arbeid i den automatiserte
produksjonen som dessuten rammes av krympende markeder.
Det er ikke teknologien som skaper problemene. Det er kapitalismen som ikke kan innføre og bruke den nye teknologien
uten å skape kriser, arbeidslaushet, levestandardnedgang osv.
Vesten er ikke blitt fattigere i evnen til å produsere nyttigere
forbruksprodukter. Det er bare det kapitalistiske markedets
evne til å få slike nyttige forbruksprodukter fram til produsentene som minker. Det er ikke blitt mindre bruk for menneskelig arbeid! Det er bare kapitalistene som ikke lenger kan få
profitt ut av å ha like mange som før i arbeid. Alt dette er argumenter for at krisa ikke er noen «naturkatastrofe», men misforhold skapt av mennesker, som godt kan løses av mennesker. Hvis «bare» kapitalismen i Vesten avskaffes! Men akkurat denne kuren er det helt skråsikkert at de borgerlige politikerne ikke vil prøve.)
Jeg venter altså ei utvikling i åra som kommer, der statene i
Vest vil utvide sin virksomhet som direkte regulatorer og eiere
av tradisjonell kapitalistisk virksomhet, mens de vil rigge ned
forskjellige sosiale ordninger, begrense istedenfor å utvide
«velferdsstaten».

10.2. «Nomenklaturen» tar over?
(Teori nr. 2: Historisk knekkpunkt i
sosialdemokratiet — arbeideraristokratiet
skyves til side av «nomenklaturen»?)
Den andre teorien er at det i pakt med det historiske vendepunktet i økonomien åsså skjer et historisk skifte innafor staten og sosialdemokratiet.
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Det er åpenbart at med statens økende økonomiske betydning innafor kapitalismen, så får bestyrerne av den statlige byråkrat-kapitalismen stadig større økonomisk og politisk betydning innafor det norske kapitalistiske systemet. Norge får et
stadig sterkere statlig byråkrat-borgerlig sjikt. I mangel av et
bedre ord, og for med hensikt å få med visse overtoner, har jeg
valgt å kalle det med et vanlig østeuropeisk navn på statsoverklassen der: «Nomenklaturen». (De som står på «liste» over de
spesielt favoriserte som får økonomiske og sosiale fordeler,
topper i stat og parti, økonomi, media og kulturliv osv.)
Vi kan si at ettersom Norge får en mer «østeuropeisk» økonomi, så utvikler det seg åsså et borgerlig sjikt i staten som i
pakt med det har et mer «østeuropeisk» preg. En «norsk nomenklatur».
Dette i seg sjøl er nærmest bare sjølsagtheter, og knapt verdt
å kalle noen «ny teori». Men påstandene mine går et stykke
lengre:
Denne «nomenklaturen» er inne i ei utvikling som peker i
retning av at den blir kjerna i den norske monopolkapitalismen
Den er i ferd med å ta over arbeideraristokratiets rolle som
rekrutteringsgrunnlag for det borgerlige Norges politiske ledelse. Den er åsså i ferd med å ta over toppen i DNA og gjøre
partiet til sitt redskap.
Vi skal se nærmere på disse påstandene.
Først «nomenklaturens» økonomiske rolle.
Staten er sjølsagt Norges største arbeidskjøper. Men staten
eier åsså Norges største kapitalistiske virksomheter. Staten dominerer oljevirksomheten, som er sjølve motoren i norsk kapitalisme nå. Staten har alt eid over over 50 prosent av alle norske industriaksjer. Om vi ikke nøyer oss med å se på at dette er
den allmenne tendensen i de høyt utvikla kapitalistiske landa,
men i tillegg studerer Norge konkret, ser det ut som om statens
rolle som «Norges største og dominerende kapitalist» er «dømt
til å øke».
Samtidig er deler av kjerna i den «gamle», private monopolkapitalen, særskilt en del av redera, hardt ramma av krisa.
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Statskapitalen går fra denne private monopolkapitalen i betydning når det gjelder å dominere norsk kapitalisme.
Hvem forvalter denne statskapitalen?
Det gjør forholdsvis unge intellektuelle som har avansert til
disse stillingene via studier, karri&er i staten og i det politiske
livet (ikke minst DNA). Disse folka er ikke først og fremst
tradisjonelle bisnissfolk, som har avansert gjennom handel,
drivi opp sitt eget firma, eller gått gradene i et stort rederi, en
bank, gått fra bisnissøkonomisk utdannelse over i administrasjonen av private industriselskaper e.l.
Følgen blir at det kan tenkes at du går fra å være en student
fra en lærerfamilie i Telemark (f.eks.) og en fyrrig radikaler og
EEC-motstander i studentmiljø i 60-åra, via vellykte studier og
en politisk karrire, til å sitte og administrere disponeringa av
investeringer på flere titalls milliarder kroner i 80-åra.
Representantene for «nomenklaturen» i slike stillinger har
ikke bare den styrken det ligger i at de faktisk disponerer den
største og viktigste norske monopolkapitalen. De har åsså det
særtrekket at den lojaliteten de føler, først og fremst er politisk: dvs. overfor den maskina som sikrer deres egen karri&e
og overfor deres eget sjikt. De har det til felles med det østeuropeiske borgerskapet at de ikke eier enkeltkapitaler og får
sin karakter av overklasse ved at de får merverdi fra konkrete
enkeltvirksomheter. Deres klasseinteresser er knytta til at de
kollektivt disponerer statskapitalen. 1 dette vil det ligge ei sosial drivkraft til å styrke statskapitalens stilling enda mer, nettopp for gjennom det å styrke det egne sjiktets stilling, sikre seg
sjøl, skape enda større karriêremuligheter.
«Nomenklaturen» vil altså kjempe for å skaffe seg rolla som
den absolutte lederen av den norske monopolkapitalismen. Og
dersom freden i vår verdensdel holder, er det mye som tyder på
at den vil klare det.
Så til «nomenklaturen» som politisk sjikt.
Dersom det er riktig at den historiske tendensen i utviklinga
av vår form for kapitalisme nå er nec/rigging av «velferdsstaten» og utvidelse av statens direkte rolle som kapitalist, så
er det rimelig at det i politikken betyr ei forrykking fra
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arbeideraristokratiet og over til fordel for «nomenklaturen».
Arbeideraristokratiets store fordel har vært at det kunne stå
som forvalteren av de sosiale reformene, organisere utdelinga av
«smøringa» til arbeiderne. Den intelligente, lovende unge tillitsmannen blei kommunestyremedlem, seinere ansatt ordfører,
leda arbeidet med å skaffe sjukehus, skoler... I kjølvannet på disse framgangene rykka nye, unge partifeller opp i stillinger i byråkratiet. Mange av dem fra fagbevegelsen og arbeiderklassen.
Nå skal den typen virksomhet skjæres ned. Derimot vokser
statsselskapene, statlige støtteordninger til kapitalistisk drift,
byråkratiet i forbindelse med det. Der kommer de nye politiske
jobbene. Men til dem rekrutteres det ikke først og fremst fra
fagbevegelsen, på politisk grunnlag fra lag i DNA der medlemmene er arbeidere osv. Til dem rekrutteres det forskjellige slags
intellektuelle med formell utdannelse. Økonomer. Jurister.
Folk med fagkunnskaper i administrasjon. Kanskje dyktige
journalister som skal være «talsmann for». Ofte folk som
først ordner partiboka i det øyeblikket det blir nødvendig for å
få alle kvalifikasjonene i orden for stillinger som de ellers har
den formelle utdannelsen og erfaringa til.
Dermed blir sjiktet av yrkespolitikere som dominerer DNA
sosialt vridd. Fra folk med utgangspunkt i arbeiderbevegelsen
og fagbevegelsen over til folk med akademisk og intellektuell
bakgrunn.
Denne vridninga svarer åsså til de endra politiske oppgavene
som det å administrere kapitalismen nå stiller.
Skal «velferdsstaten» nå rigges ned for å overføre midler til
mer direkte kapitalistisk virksomhet, så vil de politikerne klare
seg best, som klarer å gjennomføre denne oppgava med en best
mulig balanse mellom store nedskjæringer og lite bråk. Jeg
mener at det er nokså opplagt at politikere fra DNA fortsatt er
dem som under disse vanskelige forholda har best muligheter
til å drive en slik politikk langt uten for store eksplosjoner.
Politikere fra f.eks. Høyre mangler nok ikke vilja til nedskjæringer, men har ikke de organisatoriske og ideologiske midlene
til å dempe motstand mot dette i fagbevegelsen og arbeiderklassen som DNA har.
169

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

Men i arbeiderklassen er å gjennomføre en sånn politikk
mest vanskelig for arbeideraristokratiet, og den blir vanskeligere og vanskeligere jo lengre ned du kommer, helt ned til de
vanlige «små» tillitsmenna i parti og fagbevegelse som arbeideraristokratiet kommer fra.
Arbeideraristokratiets styrke er at det har kontakt med og
lojalitet fra store deler av arbeiderklassen. «Dem der kommer
fra vårs. Dem er sånne som vårs. Dem er våre folk.» Å dra
rundt og legge ned sjukehus, forsvare bedriftsnedleggelser, gå
inn for skolepenger osv. kan undergrave sjølve det politiske
grunnlaget for sånne folk og gjøre slutt på karriren deres.
Tvert imot kan det bli tvingende nødvendig for dem å gå med i
massebevegelsene som reiser seg i reaksjon mot sånne saker, i
det minste for ei tid.
For mange i «nomenklaturen», derimot, er det å stå som
talsmenn for nedskjæringspolitikken ikke forbindi med en
sånn risiko. Deres grunnlag er rikspolitikken, langt borte fra
den enkelte lille fagforening, bedrift eller kommune, eller de er
simpelthen ansatt av staten i ei eller anna stilling der voldsomme utbrudd av folkelig misnøye knapt kan rikke dem en millimeter. Derfor kan de trygt være rambukker for «upopulære
tiltak som er nødvendige for det felles beste». Ja, det å være
spesielt nidkjær og framgangsrik i kampen for nedskjæringer
vil hjelpe på karriren, fordi det vil bli lagt merke til på høyere
hold. Både sjefer i staten, partiet og privat kapitalistisk bisniss
vil merke seg at «her er en mann/kvinne med ben i nesen, en
som vet å handle i pakt med tidens krav».
Det er den samme motsigelsen som viser seg i streikebevegelsen våren 1982. Egentlig dreier det seg jo om kapitalistenes
kamp for å skru ned reallønningene i Norge, en kamp DNA-regjeringa til Gro Harlem Brundtland fullt ut har støtta. På den
andre sida var det umulig for lederne i de store fagforbunda å
komme ut med støtte til ei sånn lønnsnedslagslinje. Like nødvendig som det var for Gro, «nomenklaturens» statsminister, å
gå inn for å senke lønnsnivået «for å bedre konkurranseevnen»
(egentlig rein jug, det skal være «øke profitten»), like nødvendig var det for forbundsledere som Walter Kolstad og
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Hysvær å gå ut og erklære støtte til streiker for å holde oppe
reallønna.
Mens mange yrkespolitikere med sterke røtter i arbeideraristokratiet altså vil vise seg måteholdne og vankelmodige når det
gjelder å kjempe for den nye kapitalistiske politikken, vil
yrkespolitikere fra «nomenklaturen» vise seg spesielt nidkjære
og handlekraftige. Dette vil åsså bidra til å vri sjiktet av yrkespolitikere som dominerer i DNA.
Politikere fra «nomenklaturen» vil åsså ha en fordel av at
stadig flere i Norge får en høyere akademisk utdannelse. Andelen av befolkninga med slik utdannelse har vokst veldig mye
både tallmessig og i politisk betydning. «Nomenklaturen»
kommer sjøl fra denne gruppa, kjenner den langt bedre enn
arbeideraristokratiet kjenner den, og kan dra politisk nytte av
det.
«Nomenklaturen» er bæreren av ei stadig mer dominerende
form i den norske kapitalismen: statsmonopolistisk kapitalisme. «Nomenklaturen» er kvalifisert for de nye statlige politiske jobbene, arbeideraristokratiet er det stort sett ikke. «Nomenklaturen» er godt egna til å drive gjennom nedskjæringspolitikken, arbeideraristokratiet har vansker med det. Det er
mye som tyder på at «nomenklaturen» skal eie den nære
framtida til den norske kapitalismen.
Jeg mener at «nomenklaturen» helt i pakt med disse historiske utviklingstendensene alt har tatt over toppledelsen i
DNA. De politiske toppjobbene i DNA besettes nå ut fra de
kvalifikasjonene som «nomenklaturen» oppfatter som viktigst, isprengt enkelte fagforeningspamper for å tilfredsstille
minstekrav fra det arbeideraristokratiske sjiktet av
DNA-LO-funksjonærer. Det historiske skillet kan med personer beskrives sånn: Mellom den gamle generasjonen «Gerhardsen - Tranmæl» og den nye generasjonen «Brundtland Førde». Den «gamle» generasjonen var sjøl utprega arbeiderledere, hadde i regelen vært arbeidere en gang (i hvert fall en
kort periode som svært unge), og sto arbeiderne nær i kultur,
snakka deres språk. Den nye generasjonen har bare vært akademikere og ideologer, står i kultur og miljø svært fjernt fra
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industriarbeidere, kroppsarbeidere, bussjåfører osv., og snakker et akademisk språk som arbeiderne dårlig forstår (og som i
verste fall ingen andre forstår heller!).
Når jeg har snakka om «nomenklaturen» har jeg blitt feiltolka i den retninga at jeg skulle mene at alle med en akademisk utdannelse, alle universitetsstudenter som var innom den
sosialistiske og kommunistiske bevegelsen osv. alt er, eller er
på vei inn, i «nomenklaturen». På dette grunnlaget er jeg blitt
kritisert for å gi uttrykk for ei «anti-intellektualistisk»
holdning.
Dette er sjølsagt feil. Og det er verdt å presisere det. For det
er riktig at faren for vulgær anti-intellektualisme ligger nær
når vi begynner en politisk kritikk av «nomenklaturen».
Det som har skjedd i de siste 30 åra, er (som før nevnt) en
eksplosjon i mengden av studenter og sjølsagt åsså antallet
mennesker med en høyere utdannelse. En del av dem blir rekruttert til å lede det borgerlige samfunnet, blir følgelig en del
av dette samfunnets overklasse. (Og omtrent alle barn av
overklassen får en høyere utdannelse og blir dermed i noen år
sjøl deler av denne heterogene studentmassen.) Men betyr det
at alle med høyere utdannelse allment blir «mer borgerlige»?
Jeg mener den historiske utviklingstendensen peker motsatt.
Samtidig som at de høyere lærestedene danner rekrutteringsgrunnlag for «nomenklaturen», mener jeg det skjer ei historisk
utvikling i retning nærmere proletariatet for et flertall av dem
som får høyere utdannelse, særskilt ettersom slik utdannelse
får masseomfang.
Jeg mener utviklinga av teknologien, den nye industrielle revolusjonen og arbeidsdelinga i samfunnet stiller krav om større
grupper av høyere utdanna arbeidskraft i relativt underordna
stillinger. Dermed vil det åsså bli vanskeligere å bruke slik
utdannelse som et særlig fortrinn på arbeidskraftsmarkedet
for å skaffe seg lønnsmessige privilegier og andre fordeler.
Stillinga til denne typen intellektuelle kommer nærmere den
egentlige arbeiderklassen.
Ei relativ proletarisering av store grupper med intellektuell
utdannelse har alt skjedd. Ta f.eks. folkeskolelærere i Norge.
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Det er ingen tvil om at de er intellektuelle. I det at de gjør intellektuelt arbeid og i ideologi skiller de seg fra det tradisjonelle proletariatet. Men i ei rekke sosiale forhold, sånn som lønn,
arbeidsforhold osv., har de ei stilling som svarer til mange industriarbeideres og er dårligere enn den f.eks. mange fagarbeidere har. Det er teoretiske argumenter for å ikke rekne dette
dårlig betalte kvinneyrket til proletariatet, men det er uansett
ingen grunn til å være uenig i at det historisk sett har gått gjennom ei proletarisering.
Den sterke veksten i de akademisk skolerte delene av det arbeidende folket er sjølsagt ei sak som inneholder motsigelser
og som gir opphav til motsatte politiske strømninger. Men jeg
mener at dette allment og historisk blir grunnlag for større enhet mellom disse gruppene og proletariatet enn før, ikke for at
disse gruppene blir «mer borgerlige» som helhet. Utviklinga i
retning virkelig fagorganisering, streiker osv. i sånne grupper i
de siste 10 åra, mener jeg bekrefter dette.
Det er sjølsagt heller ikke sånn at jeg påstår at den enkelte
studenten med sosialistisk eller kommunistisk overbevisnig er
en «forræder», som bare tenker på å «komme seg oppover i
'nomenklaturen'».
Det er ikke disse folka jeg er ute etter når jeg setter søkelyset
på «nomenklaturen». Heller ikke den enkelte akademiske
statsfunksjonæren, forskningslederen, museumsdirektøren
osv. — folk som i og for seg kan ha ei overordna stilling og
langtfra står i ei sosial stilling som kan sammenliknes med proletariatet, men som på den andre sida heller ikke står nær maktas sentrum, administrerer kapitalene og organiserer nedskjæringene. Ikke redaktøren, ikke den veletablerte kunstneren som
er stor «kjendis» og rik, ikke den medisinske spesialisten eller
overlegen. I alle disse gruppene kan kontakten med «nomenklaturen» være mer eller mindre sterk, det kan være et større el-.
ler mindre avhengighetsforhold til den, og spranget over til
stillinger i «nomenklaturen» kan være kort. Størrelsen av lønner og andre sosiale fordeler kan vi godt diskutere. Men det er
ikke disse gruppene som er det voksende statsborgerlige, politisk-byråkratiske sjiktet.
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Det jeg vil sette fingeren på er den disiplinerte og innbyrdes
solidariske gruppa av politikere, administratorer og intellektuelle som sier at staten og økonomien ikke tåler reallønnsøkninger, mens deres egen levestandard ligger langt over gjennomsnittet og stadig vokser ettersom de snapper opp avansementer og driver sine egne lønninger i været. Som klager over
«skoft» og vil gjeninnføre karensdager, og gravalvorlig diskuterer om den norske økonomien går dukken på grunn av
«Gro-dagen» mens de sjøl forsvinner fra kontorene ei uke før
påske og tar 14 dagers ekstra ferie. Som legger ned sjukehus og
daghjem, som godkjenner nedskjæringene av arbeidsplasser
og følger opp med nedskjæringer av sysselsettinga i stats- og
kommunalsektoren, mens de sjøl har trygge arbeidsplasser fordi de har statens gode livbelte om magan, og sjøl avanserer og
får bedre jobber jo flere arbeidsplasser for vanlige mennesker
de er med på å legge ned. Som kan tåle de sosiale nedskjæringene for andre, fordi de sjøl har råd til å flytte med ungene sine
ut av storbysentrene, forbindelser som skaffer billig tomt,
økonomi og bekjentskaper som gjør at konene deres aldri må
kjøres i drosje fra en by der det ikke er noe sted å føde barn.
Som står ansvarlig for og avskriver med et skuldertrekk milliarder tapt på Reksten og andre styrtrike trygdemisbrukere,
milliarder kasta bort i Emden og brukt i budsjettoverskridelser
på Statfjord 2, men som ikke finner grunnlag for investeringer
som kan redde Odda og Sør-Varanger og bygge ut Nordlandsbanen. Som klager over små grupper i strategiske posisjoner
som kan bruke dem til å kjempe til seg fordeler, og mumler om
å innskrenke fagforeningenes snaue og tvilsomme frihet, men
som sjøl oppfører seg som landets mest hensynsløse fagforening, ja som en rein mafia for å bedre sine egne kår på tvers av
vanlige folks levestandardsenkning.
Dette er «nomenklaturen».
Til den rekrutteres sånne unge menn som først blir statssekretærer hos Gjerde, og så sprer seg utover i toppene av private
banker, storselskaper og forskjellig administrasjon.
Deres økonomiske ideologer er sånne som Skånland. Deres
politiske ideologer er sånne som Hernes, som ser «maktsentra»
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overalt, bare ikke i DNAs byråkrati og i det sjiktet han sjøl tilhører. «Nomenklaturen» oppfatter seg sjøl som den opplyste
representanten for hele samfunnets «felles interesser», naturlig
utvalgt til å «styre båten» for å opprettholde den allmenne
«harmonien».
En inngangsbillett til «nomenklaturen» kan det åsså være å
tilhøre den sosialistiske eller kommunistiske studentbevegelsen. Nettopp fordi de dyktigste sosialistiske og kommunistiske
studentene trenes i organisasjon, i å tale, i politisk teori, i sånn
retorikk som er egna for å komme seg opp i DNA, kan ei «pikant fortid» som radikal student være et bra springbrett inn i
dette sjiktet. Særlig gjaldt det fordi nesten alle de intellektuelt
og moralsk beste studentene på venstresida tidlig på 70-tallet
gikk til SV eller AKP(m-1), og skapte en desperat mangel på
egna menneskemateriale blant unge akademikere med medlemsbok i DNA. Dermed var det nok med «to armer og to
bein, og vanlige kunnskaper i skriving og regning» for å gjøre
lyn-karrire blant DNAs «unge løver». Noen av «våre folk»
har åsså ganske riktig gjort det skarpt. Nå har den politiske situasjonen bedra en del på dette for DNA, og en stor del av de
dyktigste og mest moderate akadmiske SV-era fra disse åra har
flytta eller holder på å flytte over til DNA. Men at denne porten fortsatt står vidåpen, er sikkert!
En mer vitenskapelig og nøyaktig undersøkelse av akkurat
hva og hvem «nomenklaturen» er, hvor (sosialt) dens medlemmer kommer fra, hvor de er plassert, og hvilken retning den utvikler seg i osv., mener jeg er ei sak som står høyt på ønskelista
for å få utvikla den marxistiske analysen av vår tids Norge.
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KAPITTEL 11

Partisystemet i Norge
(Norske partier «sett utafra»)
Fra denne beskrivelsen av noen typiske særegenheter ved den
moderne norske kapitalismen, skal vi over til å se litt på det
norske partipolitiske systemet.
Hvilke krefter i det norske samfunnet representerer de? Hva
slags «virkelige og subjektive» bevegelser danner grunnlag for
de forskjellige «virkelige partiene», og hva er forholdet mellom dem og de formelle partiorganisasjonene?
De partiene som interesserer oss mest, er de som «i fugleperspektiv» blir rekna til arbeiderbevegelsen og «venstresida».
Sånn blir f.eks. «NKP» i det norske samfunnet alminnelig sett
på som et «parti på venstrefløyen». Vår mening, som bygger
på at vi kjenner dette partiet godt og har analysert dets politikk, er at det nå står ytterst til høyre av de formelt registrerte
norske partiene. Men dette er ikke en forståelse som deles vanligvis ellers i Norge (og slett ikke av mange ærlige og subjektivt
radikale mennesker som sympatiserer med «NKP»). I denne
framstillinga tar vi utgangspunkt i «fugleperspektivet» eller
den vanlige oppfatninga. «Venstresida» skal vi derfor behandle for seg sjøl.
I hele det norske partibildet er det åpenbart at DNA er det
viktigste partiet. Sånn har det vært mesteparten av dette hundreåret. DNA har hele tida vært «arbeiderpartiet» sånn som et
flertall i samfunnet og i arbeiderklassen sjøl har oppfatta det.
Andre partier må bl.a. «definere seg sjøl» politisk i forhold til
det.
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11.1. Partier og «virkelige partier»
(Fra Høyre til «Framtiden i våre hender»)
Ved sida av DNA har Høyre vært det største og viktigste partiet etter 2. verdenskrig. Interessene Høyre tjener innafor den
norske kapitalismen er først og fremst særinteressene til de store private monopolene og deres fellesorganisasjoner, Rederforbundet, Industriforbundet, NAF. Den «virkelige og subjektive» bevegelsen Høyre har kunnet knytte an til, er strømninga som er bevisst og ideologisk for kapitalismen, for «at jeg
skal få slå meg opp ved å lage min private bisniss», for «privat
initiativ, sparing, større eiendom», mot «fagforeningstvang»,
«kommunistisk diktatur», mot «sosialisme og reguleringer»,
for «den frie, Vestlige Verden», USA, England, NATO. I de
seinere åra har Høyre kunnet tjene på den allmenne reaksjonen
mot DNA og DNA-styringa av LO i breie sjikt av funksjonærer og arbeidere og den allmenne motvilja mot sittende regjeringer. H-ideologi vil alltid stå sterkt i Norge under kapitalismen. Det svarer til klassebevisstheten til hundretusener som
driver småbisniss, er på vei oppover i staten eller private virksomheter eller håper å gå den veien, og er omtrent det politiske
gjennomsnittet av pensumet i skolen. Men i sin konkrete politikk på Stortinget og i de fleste kommunestyrer følger Høyre
en forsiktig moderert DNA-politikk som samsvarer med dem
partiet virkelig tjener, uten å la seg bry av om det kommer i
motsetning til småborgerlige eller frikonkurranseprega paroler
som står sterkt i «de meniges» tankeverden.
Fremskrittspartiet oppfatter jeg som «det virkelige partiet»
først og fremst til de mest egoistisk reaksjonære og individualistiske borgerne, «oppkomlingene», de personlig griskeste. De
rike skattesnyteras parti, som tenker mest på å få rydda til side
hindere for å grabbe til seg. Samtidig har den dyktige demagogen og taktikeren Hagen søkt å skaffe seg et breiere grunnlag
ved å fri til «virkelige og subjektive» bevegelser som den voksende rasismen og mccarthyistisk prega antikommunisme.
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Han støtter fascistregimer i den 3. verden og har bare et ferniss
av å støtte «velferdsstats»-systemet, men står aleine i norsk
politikk om å anbefale en reindyrka politikk å la
Reagan-Thatcher. De typiske FrP-toppene er «self-made»
oppkomling-kapitalister og ekstreme og livsfjerne offiserer.
Det er kanskje riktig å snakke om to «virkelige høyrepartier»: Ett parti som er høyreekstremt utenrikspolitisk, bygger på høyreopposisjon mot «velferdsstaten», mccarthyisme
og flørt med rasismen innenrikspolitisk, og først og fremst representerer interessene til individuelle rikfolk som vil forsvare
formuene sine. Ett «moderat, sosialdemokratisk» H-parti som
først og fremst skal ivareta de store private monopolenes interesser på en ansvarlig måte, til deres felles beste.
Skillene mellom disse to «virkelige partiene» svarer ikke
nødvendigvis til skillene mellom partiorganisasjonene H og
FrP. Toppen i H frykter derfor at velgere skal skifte partilojalitet i samsvar med «den virkelige og subjektive bevegelsen»
over til FrP. H kommer derfor i et dilemma overfor disse folka. På den ene sida den forsiktige og ansvarlige politikken H er
nødt til å føre, på den andre sida den borgerlige ekstremismen
disse H-velgerne ønsker. Derfor var det et «sannhetens øyeblikk» i en valgkamp for noen år sia da Willoch snerra rasende
mot budsjettforslaget til Hagen at det «ville føre til revolusjon
her i landet». Ettersom krisa skjerper seg, kan dette bildet kanskje endre seg.
Særinteressene Senterpartiet (tidligere Bondepartiet) tjener,
er det byråkratkapitalistiske kooperative jordbruksmonopolets og storbøndenes, men «den virkelige og subjektive bevegelsen» bygger på «bygdas» følelse av enhet (på tvers av klassegrensene) mot «byen».
Særinteressene Kristelig Folkeparti tjener, er ledelsen i
kjærka, de kristelige organisasjonene og det kristne byråkratiet. Den «virkelige og subjektive» bevegelsen den bygger
på, er den delen av befolkninga som i det daglige livet identifiserer seg sjøl sterkt som kristen, og føler indre solidaritet og
oppfatter seg i motsetning til resten av samfunnet på grunn av
det.
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Både Sp og KrF er «sosialdemokratiske» partier som er
djupt innvikla i klassesamarbeidssystemet, som bl.a. bygger på
organisasjoner som er helt avhengig av subsidier og direkte finansiering fra statsmidler.
Det går an å argumentere for at det fins både partiorganisasjoner som ikke svarer til noe «virkelig parti» og tilløp til «virkelige partier» som ikke har krystallisert ut noen partiorganisasjon.
Ta Det Liberale Folkepartiet (Det Nye Folkepartiet/Det Nye
Venstre). Er DLF noe anna enn en rest etter splittelsen av den
gamle partiorganisasjonen til Venstre? Det er tydelig at DLF
verken har klart å representere noen spesielle interesser, uten å
være et reint allment borgerlig, sosialdemokratisk parti, eller
knytte an til noen «virkelig og subjektiv» strømning i massene.
DLF har holdt det gående formelt på rein organisatorisk konservativisme, men har i virkeligheten forsvinni.
Ta nå i motsetning til det bevegelsen til Erik Damman,
«Framtiden i våre hender». Dette er en organisasjon som blei
skapt «av ingenting», inspirert av en «vekkelse» rundt Dammanns første bok. Den fungerer ikke som konkurrent til partiorganisasjonene.
Men det har likevel mange av de trekka som er typisk for et
«virkelig parti». Det knytter an til en «virkelig og subjektiv»
tendens, som det så raskt og spontant viste seg da boka til
Dammann kom. Det er en tendens til nærmest spontant og empirisk å stille spørsmål ved viktige deler av samfunnsordenen,
ut fra sånne fakta som miljøødeleggelser, naturødeleggelser,
krigsfrykt og den økende fattigdommen i den 3. verden. På
dette grunnlaget har Dammann reist paroler om at dette samfunnet må forkastes og erstattes med noe anna, og konkrete
paroler om naturvern, internasjonal solidaritet, slutt på sløsing
i produksjonen, motstand mot atomvåpen, nedsatt økonomisk
vekst osv. ... I tillegg til å spre disse parolene, har Dammann
og ei gruppe intellektuelle jobba med å utarbeide omfattende
teorier for modeller av samfunn som kunne avskaffe sånt som
Dammann-bevegelsen kritiserer. Bevegelsen har både anerkjente ledere, en kader og «menige» tilhengere, den har både
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en utarbeida, intellektuell teori og paroler for masseagitasjon,
den knytter an til ei sterk «virkelig og subjektiv» strømning...
Den er ikke noen formell partiorganisasjon. Det kan diskuteres om den fullt ut fungerer som et «virkelig parti». Men den er
det nærmeste Norge har til et «virkelig grønt parti»... Det
«partiet» Venstre ved høytidelige anledninger flørter med, men
aldri i verden kan bli under ledelse av sånne som Rossbach.
Dammann-bevegelsen har sterke og svake sider, og stiller
tvetydige paroler. Blant dens sterkeste sider er Dammanns
egen åpenbare hederlighet og vilje til å søke intellektuelt, på
tvers av snevre norske politiske konvensjoner, og tilhengernes
sterke, kritiske overbevisning om at «noe» er galt. Blant dens
svake sider er at forslaga til løsninger kan få ei utopisk, naiv og
fantastisk form. Mens bevegelsen legger vekt på ytterst fredelige og «snille» virkemidler, foreslår den modeller for økonomisk omlegging av Norge som måtte bety stengning av grensene
og tvangsmessig omlegging av bosettings- og arbeidsstrukturen
i en målestokk som kunne sammenliknes med Pol Pots Kampuchea. Disse fantastiske draga henger vel sammen med dens
småborgerlige og intellektuelt prega klassegrunnlag.
Det er likevel ingen grunn til å bestride at Dammann-bevegelsen til nå har vært en progressiv bevegelse, både i de fleste
konkrete standpunktene den har tatt og når det gjelder retninga i dens samfunnskritikk. Den er i virkeligheten langt mer
radikal i sånne spørsmål enn f.eks. SV, både i det at den likestiller «Øst» og «Vest» og i at den tar utgangspunkt i at det er
noe grunnleggende galt i de vestlige industrisamfunna, mens
SV-kritikk pleier å framstille sosialdemokratiske kapitalistland
som Norge som samfunn på rett vei, der reformene «bare»
ikke går langt nok, fort nok. Det er åsså interessant at Dammann i sine seinere teoretiske arbeider sjøl oppfatter at han
kommer nærmere teorier hos Marx, og at «Framtiden i våre
hender» nå legger vekt på at det kapitalistiske konkurransesamfunnet er uegna til å organisere produksjonen.
Jeg oppfatter framveksten av en bevegelse av denne typen
som et uttrykk for et potensiale for prinsipiell kritikk av kapitalismen som utvikler seg under krisa nå, som delvis har gått
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forbi maoistene på grunn av vår egen manglende evne til å analysere Vesten. Men dette emnet kommer vi tilbake til.

1 1 .2. DNA
(DNA som «arbeiderklassens, arbeideraristokratiets
og nomenklaturens» «virkelige parti»)
Jeg skal sammenfatte noen synspunkter på DNA som «virkelig
parti»
Fløya som ville godta kapitalismen og jobbe for å få makta
innafor den, tok over for godt i 20-åra. Men for å få makta
innafor kapitalismen i Norge, er et parti nødt til å representere
de store monopolenes interesser. DNA, inne og ute av regjeringsposisjon i snart 50 år, har gjort det hele denne tida.
DNA er altså de store monopolenes største og viktigste parti. I et land som politisk er prega av at politikken må ta hensyn
til arbeiderklassen, er det de store monopolenes arbeiderparti.
Men DNA har representert disse store monopolene på sin
måte, og ut fra særinteressene til sine ledende sjikt.
DNAs ledere var ikke individuelle kapitalister, men folk fra
arbeideraristokratiet. For å få og beholde makta var de avhengige av at hele den norske kapitalistiske maskina gikk så
glatt som mulig, og samtidig at arbeiderklassen og særskiltfagforeningene følte at de fikk noe igjen for at DNA satt i regjering. DNA var derfor ypperlig egna til å representere systemets
fellesinteresser og langsiktige interesser framfor enkeltmonopols og enkeltsektorers interesser. (Sjølsagt fikk enkeltsektorer
gjennomslag for sånt som de spesielt ønska seg i mange tilfeller
— se bare på alle gavepakkene til rederne! Men kapitalismens
fellesinteresser kom likevel til å prege den samla politikken til
DNA ved makta mer enn noe anna norsk parti.) Fordi hele dette sjiktets politiske og personlige karriremessige interesser var
helt knytta til statens interesser, blei DNA partiet som spesielt
tok seg av å «skaffe staten gjødsel, vann og sol», organisere
statsapparatets vekst.
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DNA var altså monopolkapitalens arbeiderparti, i størst
grad av alle representant for «den ideelle felleskapitalismen»,
forkjemperen for progressive sosiale ordninger som tjente kapitalismen, statskapitalens og statsinteressenes parti, alt dette
prega av at de som gjennomførte politikken og skulle dra fordeler av den, var toppen i arbeideraristokratiet.
Med den sterke veksten av «nomenklaturen» skjer det (trur
jeg) noen endringer. DNA-ledelsen blir tatt over og dominert
av intellektuelle med statlig karrire. DNA blir den voksende
og dominerende statsbyråkratiske monopolkapitalens fremste
representant, altså knytta til ganske konkrete norske monopolgrupper på en annen måte enn før (de største gruppene). «Nomenklaturen» er åsså innstilt på å rigge ned de dyreste delene
av «velferdsstaten».
Siden de norske monopolene sjøl er imperialistisk kapital,
og er avhengige av og alliert med sterkere vestlig imperialisme,
er DNA et imperialistisk parti. Siden 2. verdenskrig har partiet
vært «Vest». Det var tilmed topper i DNA (Trygve Lie osv.)
som under krigen organiserte den nye, helt faste alliansen mellom Norge og «Vest».
DNA-ledelsen kan vippe i spenningsfeltene innafor «Vest».
Den kan f.eks. orientere seg mer i retning EEC-Tyskland, mindre i retning USA. Den kan (for øvrig i pakt med kraftige tendenser i monopolkapitalen i Vest-Europa) inneholde grupper som
spekulerer på ei åpning mot «Øst» i pakt med de endra styrkeforholda. Den kan klage over Tyrkia og El Salvador (som er
USA, ikke Vest-Europa), Gro kan snakke mot atomvåpen på
vakre dager, men DNA stemmer lojalt for bevilgninger til
utplassering av nye atomvåpen (seinest i mai 1982). Her står de
forskjellige delene av «Vest» samla. Og DNA er pålitelig.
Med oljeeventyret oppstår et byråkrat-kapitalistisk monopol i Norge større enn noe som har eksistert her noen gang før,
og med behov for imperialistiske investeringer ute, i en ny og
tidligere ukjent størrelsesorden. Dette monopolet er planlagt,
bygd opp og leda av DNA-folk. Åssen det på lengre sikt vil
påvirke partiets politikk, skal bli interessant å se.
Men samtidig har DNA hele tida vært et «virkelig parti» av,
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fra arbeiderklassen i Norge. Dette har ikke å gjøre med om
DNA tjente arbeiderklassens interesser allment og langsiktig.
Det har å gjøre med om DNA faktisk blei et uttrykk for de virkelige, dominerende tendensene i arbeiderklassen, om det
«sugde opp i seg» arbeiderklassens «virkelige og subjektive»
bevegelse. Og det skjedde.
DNA kommer fra arbeiderklassens kamp og organisering
for sine nære dagsinteresser. Denne kampen skapte fagorganisering, og DNA er vokst fram som ei overbygning på
fagorganiseringa. Historisk sett ligger hele forutsetninga for
DNAs veldige politiske frammarsj i Norge i at partiet har beholdt kontrollen over og støtten fra den organiserte fagbevegelsen, tvillingforholdet «DNA-LO». Det er om denne typen
parti Stalin helt riktig sa: Uten fagforeningene er de ingenting.
Med fagforeningene er de alt.
Det «virkelige arbeiderpartiet» vokste ut av arbeiderklassens
kamp for sine nære dagsinteresser, lønninger, hus, skolegang,
legehjelp, faglige og demokratiske rettigheter osv. I en periode
blei denne kampen mer eller mindre smelta sammen med en
langsiktig kamp for endring av samfunnet — i det minste i ord.
En majoritet i arbeiderklassen kom til å mene at oppfyllelsen
av krava til den «nære, subjektive og virkelige» bevegelsen
krevde sosialistisk revolusjon. Men dette vendte seg da det blei
mulig for arbeideraristokratiet å «bevise» at disse krava kunne
tilfredsstilles innafor kapitalismen.
Dermed blei Arbeiderpartiet det «virkelige og subjektive
partiet» for en arbeiderbevegelse som kanaliserte kampen for å
tilfredsstille arbeidermassenes nære, daglige interesser inn i
samarbeid med kapitalistene og statsapparatet. «Få våre gutter
inn, og følg lojalt med dit de peker ut kursen, så må kapitalistene gi oss lønnsøkninger, boliger, sjukekasser, ferier...»
Videre blei det det «virkelige partiet» for en bevegelse av tusener og titusener av (stort sett) hederlige og dyktige, disiplinerte
tillitsmenn (og færre -kvinner) fra arbeiderklassen og fagforeningene, oppover innafor organisasjonene, kommune- og statsbyråkratiet, og til slutt inn i administrasjonen og styrene i store
statsbedrifter.
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Det er viktig å forstå at de eldre norske arbeidernes fantastiske lojalitet til DNA kom av at de faktisk hadde grunn for
det. Deres subjektive erfaring var at ved å kjempe for å få
DNA til makta, hadde de oppnådd svært mye av det de ønska
seg. «Dere som er unge forstår ikke åssen vi hadde det da vi var
på deres alder...» Dette er den sterke, sjølopplevde erfaringa
som skapte deres klippefaste overbevisning om at DNA var
«deres» parti.
(Jeg skjønte det for alvor først da jeg «kom under huden»
på Albania. Albania er en slags velferdsstat: Med sjukehus,
god barnehagedekning, masse nye leiligheter i byene, skolegang til alle og høyere utdannelse til mange, kulturgoder i hver
avkrok, ferieordninger. Eldre mennesker opplevde denne utviklinga på 30 år fra krig, sult, fascisme, allmenn analfabetisme, føydal middelalder, ikke noe helsevesen, ikke noe skolevesen, kvinner sperra inne hele livet, nasjonal ydmykelse. De
har opplevd at staten styrte unna å bli slukt av Jugoslavia og
unngikk å bli satellitt under Sovjet. Staten blir administrert av
noen titusener gutter (og en del færre jenter) fra landsbyer over
hele landet, som dro ut som ungdommer, befridde landet og
blei krigshelter, kom tilbake etterpå og blei administrasjon,
kollektivbruksledelse og industriledelse lokalt. Altså distriktenes egne folk, som de kjenner (og ofte er i familie med), som
er ukorrupte og skikkelige og «har mye å vise til». Hva om det
så skjer overgrep, om Hoxha gir seg ut på ideologiske merkverdigheter, kaster seg ut i tvilsomme utenrikspolitiske allianser og nå satser på en økonomisk politikk som (jeg trur) vil
føre til indre kriser? Systemets legitimitet er uansett svært
sterkt. Jeg trur et flertall menige albanere oppfatter Hoxha
som den mest betydelige albanske politikeren i de siste tusen
åra, og de har sjølsagt rett. Lojaliteten med det albanske systemet (enten folk har private forbehold eller ikke) må derfor
fortsatt være stor hos den eldre generasjonen, og vil prege den
politiske utviklinga i landet så lenge denne generasjonen dominerer.)
Jeg mener dette er den viktigste grunnen til at DNA seira i
kampen om arbeiderklassen over NKP, i det minste etter 1930.
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(Med alle forbehold for etterpåklokskap:) Det er ikke sånn at
hvis NKP hadde hatt en «riktigere» politikk i denne perioden,
kunne det tatt ledelsen over en majoritet i arbeiderklassen fra
DNA. I denne perioden utvikla det seg (med unntak av krigen)
ikke noe som kunne likne på revolusjonære kriser. I kampen
om arbeiderklassen kunne DNA tilby noe som NKP ikke kunne konkurrere med, uansett hvor «riktig» politikken hadde
vært: Konkrete forbedringer som en følge av klassesamarbeid
med kapitalismen. Kanskje var mulighetene der (la oss si) i
1918-20. Men etter 1930 hadde «toget gått». En «riktigere»
politikk kan vi tenke oss kunne ha ført til et sterkere NKP med
mer støtte, men det kunne ikke hindra DNA i å holde dominansen over arbeiderklassen.
Igjen: Partier organiseres ikke først og fremst fordi et flertall straks slutter opp om sine langsiktige, objektive interesser.
De «krystalliseres» ut av «den virkelige og subjektive» bevegelsen i klassene, enten disse bevegelsene faktisk er i samsvar med
klassenes langsiktige, objektive interesser eller ikke. DNA hadde midlene til å knytte an til den største «virkelige og subjektive» bevegelsen: Sosiale ordninger gitt av kapitalisme i oppgang, opprykk i staten for mengder av arbeiderledere. NKP
hadde ikke disse midlene, kunne ikke ha det.
Ut fra denne analysen av DNA er det tydelig at partiet inneholder svære indre motsetninger, som nå skjerper seg. Hva
skjer når «nomenklaturen» skjærer ned «velferdsstaten» og
støtter opp om innskrenkinga av arbeidsplasser i industrien,
kommunene og staten? Åssen skal det kunne forenes med
DNAs karakter av parti for «den virkelige og subjektive bevegelsen» i arbeiderklassen? Skal DNA bare framstille seg som
«det minste ondet», «ikke så jævlig som Høyre», «partiet med
sosial profil på de sosiale nedskjæringene»? Eller skal partiet
forsøke å skape reformer som kan tilfredsstille den «virkelige
og subjektive» bevegelsen uten at de strir mot forutsetningene i
den økonomiske politikken? I så fall: Hvilke? (Ferier uten feriepenger, lavere arbeidstid kombinert med lønnsnedslag, tidligpensjonering uten økte pensjoner?) Dette blir svært interessant i de nærmeste åra.
185

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

Nå er DNA et stort og heterogent (sammensatt) parti, med
lange og levende tradisjoner. Dette gjør at partiet i virkeligheten blir mer komplisert og motsigelsesfylt enn dette forenkla
bildet, som legger vekt på hovedtrekk.
I DNA er det spenninger mellom tendenser som bygger på
det sterke ønsket om sosialisme fra «gamle dager», og politikere som ønsker å fri til store grupper som har kommet med i tilhengerskaren seinere, og er prega av mer tradisjonelt åpent
borgerlig ideologi. Dette er omtrent skillet mellom de som får
klomp i halsen når de hører pappa Aakervik sette i gang med
gitaren og synge Arbeidersanger i kantina på Sørmarka, og de
som (som Førde) får vond smak i kjeften av prat om «arbeiderkultur». Det fins en tradisjonell nøytralistisk og pasifistisk
prega strømning. Det fins åsså en pro-sovjetisk strømning. Det
er trulig langt flere tidligere «NKP»-medlemmer i DNA enn i
«NKP» sjøl.
Er det kanskje derfor riktig å se på DNA som en organisasjon som inneholder to eller flere «virkelige partier» (eller deler
av sånne partier?) — eventuelt strømninger som kan bli «virkelige partier»? Ett tradisjonelt «venstre-sosialdemokratisk»,
mer prega av sosialistisk retorikk, av «tradisjonell arbeiderbevegelse», av nøytralisme, pasifisme, skepsis til «Vest»? Ett mer
åpent «moderne borgerlig», prega av funksjonærer, høyere
statsintellektuelle, mer åpent tilhenger av en «borgerlig» økonomisk sparepolitikk med flagget heva høyt for det imperialistiske «Vest»? Overlapper kanskje SV og DNA hverandre i et
sånt «virkelig venstresosialdemokratisk» parti? Bærer utviklinga av DNA i seg frøene til en organisatorisk splittelse, noe
som likner England? — Og så videre. Men her merker jeg utilstrekkeligheten i de konkrete kunnskapene mine om DNA, og
de lausere spekulasjonene tar over. Noen som har lyst på å
gjøre en grundigere jobb?
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11.3. SV
(Det «virkelige partiet» for opposisjonen innafor
systemet)
SV er blitt det «virkelige partiet» til den delen av den sosialdemokratiske opinionen som er mest opptatt av spørsmål om
atomvåpen og fred, og til den radikale, allment «sosialistisk»
farga sosialdemokratiske strømninga i de intellektuelt utdanna
sjiktene.
I dette knytter SV an til tradisjonelle sosialdemokratiske
strømninger som er skeptiske til «Vest» og prega av pasifisme.
SV suger opp i seg en sterk «subjektiv og virkelig» bevegelse,
både fordi krigsfrykten er stigende i Vest, og fordi det fins sterke allment radikale tradisjoner i gruppene av høyere utdanna
arbeidskraft, som åsså har vokst sterkt.
Tross tilknytninga til disse tradisjonene og berøringspunktene med tilsvarende strømninger i DNA/LO, har SV i 1982 i
liten grad blitt et «virkelig, subjektivt» arbeiderparti. SVs organisasjon, SV som «miljø og kultur», er kraftig dominert av
det partiet sjøl kaller «de nye mellomlaga»: forskjellige slags
intellektuelle ansatte, sosialarbeidere o.l. For å se åssen folk
med en sånn bakgrunn dominerer SV, er det nok å telle gjennom toppene på SVs stortingslister høsten 1981. Radikaliseringa blant tillitsvalgte på grunnplanet i LO (de «intellektuelle» i arbeiderklassen nå), fører derfor sjelden til at disse folka
går inn i SV, sjøl om de kan ha synspunkter som ligger nær
SVs. De går heller inn i DNA, eller står utafor partiene.
SV er (og har alltid vært, åsså forgjengeren SF) et sosialdemokratisk parti. Det betyr: Partiet godtar «velferdsstaten» og
framstiller den som grunnleggende «bra», bare «ikke bra
nok». Partiets perspektiv på bevegelsen har aldri vært «vekk
med kapitalismen», men «flere reformer innafor kapitalismen», eller (i den første SF-tida, i SVs mest høyreorienterte deler) «DNAs innenrikspolitikk er bra, men orienteringa i retning «Vest» må løses opp». Dermed har partiet kunnet appel187
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lere til velgere som ikke var mot det kapitalistiske
«velferdsstats»-systemet og frykta snakk om en revolusjonær
omveltning, men som samtidig var misfornøyd, «opposisjonelle til venstre», innafor den borgerlige norske politikken.
En akilleshæl for SV (og forgjengeren SF) har alltid vært ei
reim av den revisjonistiske arven, som har gitt seg uttrykk i et
(mer eller mindre åpent uttalt) syn på at «Øst» er bedre enn
«Vest». Enkelte ledere i SF/SV har alltid vært «Øst», et flertall har i noen sammenhenger forsvart «Øst», hele partiet har
alltid vært svakt mot den sovjetiske imperialismen.
SVs (SFs) sosialdemokratiske grunnlag har alltid gjort at
partiet lett blei et haleheng til de dominerende meningene i arbeideraristokratiet. Når arbeiderne streika og protesterte,
mens fagforeningslederne gikk mot, fikk SV det vondt og gikk
ofte med de konservative faglige lederne. Nå har partiet liten
motstand mot politiske framstøt fra den «radikale» «nomenklaturen».
Dette er naturlig, både fordi partiet sjøl inneholder forholdsvis få arbeideraristokrater (eller arbeidere) i ledende posisjoner, men er dominert av tillitsvalgte i intellektuelle miljøer, med sterke kontakter med «nomenklaturen» i jobb og
fritid, delvis sjøl med posisjoner i «nomenklaturen».
Det er typisk at intellektuelle kretser i SV har kasta seg på
parolen «farvel til proletariatet». Den passer bra som ideologi
for å forkare at arbeidere faktisk spiller ei lita og synkende rolle i SVs eget apparat: «Høyt henger de og sure er de». Det
uttrykker en strategi for å konsentrere seg om de gruppene av
akademisk utdanna arbeidskraft som SV faktisk står sterkest i,
politisk og «som miljø». Det kan åsså uttrykke ei linje for å
godta «nomenklaturens» og monopolkapitalens planer om å
slakte ned industriarbeidsplassene som «noe som ikke kan
unngås, noe vi bare må rekne med». Dermed kan det bli et
springbrett for større grupper i SVs ledelse som sjøl vil klatre
oppover i «nomenklaturen», uten at de blir hemma av «urealistisk» motstand mot bedriftsnedleggelser osv.
Det er sånn sett åsså viktig at Rune Slagstad virker mer og
mer som en «fattigmannsutgave av Hernes». Og at unge in188
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tellektuelle SV-ere ser den «radikale» «nomenklaturens» framrykking i DNA og statsapparatet som et uttrykk for at «radikale og opplyste kretser rykker inn». Det nære slektskapet viser
seg åsså i de mange og smertefrie overgangene til de intellektuelle gruppene i DNA.
Jeg trur SVs utvikling «utvendig sett» i den nærmeste tida er
tett knytta til konjunkturene i den pasifistisk prega fredsbevegelsen, om motsigelsene i kapitalismen presser deler av den radikale sosialdemokratiske opinionen vekk fra DNA, eller om
DNA-apparatet sjøl eventuelt klarer å «suge opp» disse «virkelige og subjektive» bevegelsene.

11.4. Fra NKP til «NKP»
(Et «virkelig parti» bryter sammen)
Hva så med «NKP»?
«NKP»s innenrikspolitikk kan ikke skilles fra teorier, paroler og reformer som like godt kan fremmes av sentrale folk i
arbeideraristokratiet i DNA. Sånn sett er «NKP» blitt en tvers
gjennom arbeideraristokratisk-DNA-sosialdemokratisk organisasjon.
Utenrikspolitisk er «NKP» den slaviske representanten for
«øst» i Norge. Denne stillinga virker taktisk sett djupt kompromitterende og fortsetter å styrke den folkelige motviljen
mot organisasjonen.
«NKP» knytter i dag ikke an til noen «virkelig og subjektiv»
bevegelse som partiet er aleine om å representere eller representerer på en tydelig annen måte enn DNA-SV. Jeg mener at
«NKP» ut fra dette ikke lenger er noe «virkelig parti», i høyden de tradisjonelle restene av et sånt «parti». «NKP» er en organisasjon som overlever på tradisjonell konservativisme, og
framfor alt på støtte fra Sovjet. Dersom Sovjet trakk støtta,
ville «NKP» forsvinne.
Åssen har dette skjedd? NKP var et «virkelig parti», som
bare med knapp minoritet tapte kampen om DNAs partiorga189
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nisasjon, og holdt organisasjonen og majoriteten i arbeiderklassen mange steder (f.eks. i Bergen). NKP forente klassekampen mot kapitalistene med å være bæreren av «de langsiktige, objektive» interessene, representanten for den
sosialistisk-revolusjonære strømninga i arbeiderklassen. Partiet opphørte med å stå for denne politikken etter krigen. Men
dette i seg sjøl er ikke nok til at det «virkelige partiet» skal bryte sammen! Se på det franske «kommunistpartiet», like prosovjetisk og reaksjonært som «NKP», men likavæl et stort
«virkelig parti» i arbeiderklassen, med plasser i Mitterrands regjering.
Så hva skjedde med «NKP»?
DNA var i stand til å vinne den politiske ledelsen over
majoriteten av arbeiderklassen, ved å knytte deres «virkelige
og subjektive» bevegelse til kampen for «velferdsstaten».
Det betydde at det ikke blei mulig for NKP (I denne perioden) å bli «det virkelige partiet» til en majoritet i den norske
arbeiderklassen. (Tidligere «kommunistiske» partier som har
blitt det — som i Island, Italia — har oppnådd det ved sjøl å
spille den samme sosiale rolla som DNA).
Men det betyr ikke at det var umulig for NKP å bestå — og
tilmed styrke seg — som ett «virkelig parti» i arbeiderklassen.
I arbeiderklassen har det nemlig, under hele perioden med
oppbygginga av «velferdsstats-systemet», vært en «virkelig og
subjektiv» tendens til opposisjon mot dette systemet fra
venstre.
Dels fantes det alltid en bevisst minoritet i arbeiderklassen
som ikke godtok reformismen, som ikke gikk med på at kapitalismen «har blitt snill». I tillegg har det hele tida vært deler
av arbeiderklassen som har blitt «overkjørt» av «velferdsstaten». Hensikten med dette systemet har jo vært å holde flertallet i ro. Men enkeltkapitalistiske interesser — eller staten sjøl
— kunne godt ha umiddelbare interesser av tiltak som gikk
kraftig ut over større grupper av arbeidere. Dette var greit og
sto ikke i motsetning til systemet, bare ikke flertallet av arbeidere — og spesielt ikke fagforeningene — blei slitt laus fra systemet av den grunn. Derfor har «velferdsstaten» — når det har
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passa sånn — stått ansvarlig for brutale «overgrep» som underslaget av NORTRASHIPs «hemmelige fond», nedleggelsen
av Rjukan, slaktet på «Aker» i Oslo. Derfor var det åsså hele
tida, «i punkter», kamper der større grupper av arbeidere, i det
minste i enkelte bedrifter, lokalt eller i sektorer, kunne gjennomskue «velferdsstaten». I sånne «punkter» fantes det alltid
grunnlag for å vinne støtte til et «virkelig arbeiderparti» som
var mot den kapitalistiske «velferdsstaten» fra venstre.
NKP etter krigen prøvde ikke å bli dette partiet. Isteden
fulgte NKP «i strømmen» etter arbeideraristokratiet i DNA.
Furubotn & Co. prøvde å gjøre NKP til partiet som blei mer
effektivt til å «reformere og modernisere» kapitalismen enn
DNA sjøl. Men dette mangla NKP alle forutsetninger til.
«Plassen var opptatt», DNA hadde denne «politiske posisjonen», kaderen, erfaringene, kontaktene med kapitalistene, og
NKP var dessuten ikke utenrikspolitisk akseptabelt for de
norske monopolene, som var grunnleggende «Vest».
Men følgen var at NKP sjøl blei et tvers gjennom sosialdemokratisk parti. NKP blei «NKP».
«NKP» kunne overleve som «virkelig parti» både fordi ikke
noe anna «virkelig parti» kunne oppstå i disse åra av opposisjonen mot sosialdemokratiet fra venstre, og fordi «NKP» var
det eneste partipolitiske alternativet som de tradisjonelle
venstresosialdemokratiske, nøytralistiske og pasifistiske
strømningene kunne støtte utenom DNA. Merk organisasjonen
«tæra på farsarva»: På minnet om «fornstora dar», sosialistiske tradisjoner, motstandsarbeid under krigen, tradisjonell
støtte til Sovjet i den norske arbeiderklassen.
Ettersom Sovjet utvikla seg til mer og mer åpen sosialimperialisme, blei «Øst» en mer og mer håplaus taktisk plassering
for et parti som skulle «suge opp» «virkelige og subjektive»
strømninger i Norge. SF/SV kom og tok deler av dette grunnlaget. Seinere kom AKP(m-1)/RV og tok (som vi skal se) andre
deler.
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KAPITTEL 12

AKP(m-1)
i det norske partisystemet
Nå — tilbake igjen til AKP(m-1).
Hva er AKP(m-l) som «virkelig parti» i det norske samfunnet i 1982? Vi sier at det er «arbeiderklassens egentlige
parti», det «eneste kommunistiske partiet» osv. Men åssen tar
det seg ut utafra, i «fugleperspektiv», sånn som samfunnet
ellers ser på partiet og tar stilling til det?

12.1. AKP(m-l)s «nye plassering»
(AKP(m-1) som «streikepartiet» og
«Sør-partiet» i Norge)
AKP(m-l) oppsto som «partiet» til den subjektivt revolusjonære delen av ungdoms- og studentbevegelsen. Det partiet
som dominerte universitetene, eller i hvert fall den radikale
aktivismen der. Studentersamfunnspartiet. Partiet som var
sterkt på de store skolestedene. Som DNA-pampene hånlig sa:
«Akademikernes Kommunistparti». Det «virkelige partiet» til
den delen av ungdomsaktivismen som var teoretisk overbevist
om nødvendigheten av sosialistisk revolusjon, og var villig til å
handle ut fra det.
Men student- og ungdomsbevegelsen er dau. Den delen av
AKP(m-1) som er «partiet» til denne tidligere bevegelsen, er i
forfall.
Så hva oppfattes AKP(m-1) som nå ?
Som det lille «streikepartiet». Som partiet som «alltid» støt192
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ter «alle streiker, uansett». Som det «ekstreme» uttrykket for
militans i fagforeningene.
Som «solidaritetspartiet». Partiet som «alltid» maser om
«frigjøringsbevegelser» og legger uforholdsmessig stor vekt på
å støtte «SOLIDARITET» i Polen, den afghanske geriljaen,
El Salvador, osv., men åsså tar stilling for «upopulære»
3. verden-kamper som Røde Khmer, støtter Argentina over
Malvinene (Falklandsøyene). Mot «Øst», mot «Vest», for
3. verden eller «Sør».
Gå gjennom stortings-, fylkestings- og kommunestyrelistene
til RV. De bekrefter dette inntrykket. Lavere tillitsmenn i
industrien dominerer i en helt annen grad enn alle andre
partier, inklusive DNA og SV (med «NKP» som eneste som
holder følge). Hvor feira AKP(m-ps politikk sine største seirer
for 10 år sia? I studentersamfunna. Hvor får AKP-erne gjennom resolusjonene sine nå? På klubbmøter, i fagforeninger og
på forbundskongresser. Hva står det i disse resolusjonene?
Faglige krav, internasjonal solidaritet.
Dette er tendenser som fantes i den norske maoismen alt
tidlig i 70-åra. (En av RVs første fire kommunestyrerepresentanter var i Odda.) Men det som har skjedd nå, er at de dominerer partiet. I den grad maoismen i Norge konsoliderer seg
eller tilmed har framganger, er det ut fra at den knytter an til
slike «subjektive og virkelige» bevegelser.
Om noen nå har forstått det som om jeg oppfatter dette som
en grunnleggende bra og tilfredsstillende situasjon, så har de
forstått feil. Hensikten med å beskrive dette er ikke å skjønnmale, bare å peke på hva som faktisk holder partiet oppe.
Det ironiske er at det har skjedd en «negasjon av negasjonen». Mens AKP(m-1) begynte som et parti som var dominert av aktivisme på grunnlag av ei teoretisk oppfatning av
nødvendigheten av sosialismen, har det fortsatt som et parti
som er dominert av den praktiske og daglige, konkrete bevegelsen «på sak», særlig på økonomiske dagskrav. Mens dagskampen tradisjonelt var svakheten til maoismen i Vesten, har
oppfatninga av hva som er de langsiktige måla, teorien om sosialismen, havna i ei hard krise nå.
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Vi skal komme tilbake til denne motsigelsen i AKP(m-I).
Men først skal vi se nærmere på disse to viktige «støttepunktene» for AKP(m-l) som «virkelig parti» nå.

12.2. Sterke og svake sider ved den
«nye plasseringa»
(Streikepartiet...)
Som jeg pekte på i avsnittet om «NKP», fins det et virkelig
grunnlag for et «virkelig arbeiderparti» som er «mot 'velferdsstaten' fra venstre». Som «streikepartiet» er AKP(m-1)
delvis blitt dette partiet.
Forutsetninga for å kunne knytte an til «virkelige og subjektive» bevegelser i arbeiderklassen som retter seg mot klassesamarbeidet, er uavhengighet av arbeideraristokratiet.
Arbeideraristokratiet vil si til misfornøyde arbeidere: «Vent og
gi tål. Støtt oss, la oss prøve våre kanaler.» De partiene som
følger arbeideraristokratiet i sånne konflikter mellom det og
grupper av arbeidere, vil sjøl ikke kunne representere disse
gruppene.
Da det først i 70-åra brøyt ut flere konflikter som ikke kunne «kanaliseres inn i velferdsstaten», var «NKP» og SV ikke i
stand til å spille noen rolle i dem. De formene for kamp mot
arbeideraristokratiet og sosialdemokratiet som krevdes dersom
disse klassekampene skulle utvikle seg, var disse partiene ut fra
si egen nære tilknytning til DNA-arbeideraristokratiet ikke i
stand til å gå med i.
AKP(m-1) hadde fordelen av å komme «utafra», uten tradisjonell tilknytning til arbeideraristokratiet, med en revolusjonær ideologi som «forkasta 'velferdsstaten' fra venstre».
AKP(m-1) hadde «historisk griseflaks» i å bryte gjennom samtidig med og delvis i disse første konfliktene av denne typen. I
70-åra, da DNA led av krisearta mangel på oppslutning fra
ungdom, gikk dessuten mange maoistiske studenter ut i industrien, maoistbevegelsen rekrutterte en del arbeidere og
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andre blei ferdige med yrkesskoler osv. Dermed fikk AKP(m-1)
ei sjeldent «gunstig plassering» i forhold til den voksende bevegelsen på arbeidsplassene og radikaliseringa i fagforeningene
Dette har ført til AKP(m-ps mangedobla styrke målt i antall
tillitsverv, dels åsså andre framganger, og det har skapt «bildet» av AKP(m-1) som «streikepartiet».
Men denne utviklinga er ikke uten problemer.
Det er fullt mulig å delta i denne typen kamper uten å bryte
politisk med sosialdemokratiet, det er tilstrekkelig å nekte å
følge dets ordrer ei stund i de konkrete konfliktene (de aller
fleste gjør sjølsagt det!). Det er mulig for sånne bevegelser å
bryte ut i opposisjon til sosialdemokratiet og ende som støttebevegelser for klassesamarbeidssystemet.
AKP-erne er blant dem som forstår best at sånne konflikter
bare kan vinnes (kortsiktig åsså) ved å mobilisere styrke, ikke
tru på løfter, bryte gjennom forsøk på å «suge opp» bevegelsen. Dette skjønner AKP-erne ut fra sin forståelse av hele systemet. Men det har vist seg at denne forståelsen av hele kapitalismen ikke er så god. Økt bevissthet om egen utilstrekkelighet
her er på ett vis nødvendig og sunt, men det legger åsså grunnlag for usikkerhet og vakling.
De formene AKP-erne må føre sånne kamper i er jo samtidig «innafor kapitalismen», «for reformer». «Opposisjon
mot 'velferdsstaten' fra venstre» kan ikke ta form av .«nei til
avtaler med kapitalistene, nei til sosiale ordninger osv.». Tvert
imot, vi er nødt til å kjempe for sånne ting, samtidig som vi
forklarer at fra kapitalistenes synsvinkel er dette sånt som de
går med på for å «smøre» oss. Det er heller ikke mulig eller
ønskelig å føre disse kampene som en samtidig kamp mot alle
medlemmer av DNA, tilhengerne av sosialdemokratisk politikk osv. Tvert imot: Vi har ingen muligheter til framgang for
bevisstheten i arbeiderklassen om vi ikke klarer å føre de daglige kampene mot kapitalistene sammen med sånne folk. Vi er
nødt til å samarbeide ærlig og med åpne kort med tilhengere av
sosialdemokratiet som vil kjempe for samme saker som oss.
Uten å legge skjul på hva vi er uenige om, må vi legge grunnlag
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for gjensidig tillit mellom sånne folk og oss. Vi må forklare og
vise i praksis at vi ikke ønsker å utnytte denne felles kampen
ved å drive kupp-virksomhet eller manipulasjon. Vi ønsker å
styrke arbeiderklassens bevissthet og organisasjon, på dette
grunnlaget mener vi at det etter hvert vil skape seg et bedre politisk grunnlag for kampen for sosialismen, og vi vil samtidig
godta at folk vi kjemper sammen med med andre politiske ideer prøver å vinne oppslutning for sitt syn. Hvis vi vil oppnå noe
i kampen på arbeidsplassene og i fagforeningene nå, må vi gå
fram sånn. Dette er politisk riktig, men dessuten har vi ikke
noe valg, hvis ikke, vil vi bli feid ut.
Samtidig betyr dette «nære» samrøret med sosialdemokratisk
ideologi og praksis, denne «enheten og kampen, samarbeidet og
diskusjonen» med aktivistiske sosialdemokrater, at spørsmålet
blir «hvem omformer hvem». Det skal bare få skritt til for å gli
over på vanlig venstresosialdemokratisk politikk. Muligheten
for å gjøre karriere åpner seg åsså. At enkelte vil gripe denne
muligheten er sikkert, det har alt vist seg i praksis.
Disse problemene blir sjølsagt skjerpa av våre egne teoretiske svakheter. Det er åsså et problem at AKP(m-1) som parti
ikke har klart å følge opp sin sterke framgang i det faglige apparatet og faglig innflytelse med tilsvarende styrking av ledelsen av dette arbeidet i partiet. Partiet har blitt «streikepartiet»,
men mer vært leda som «ungdomsbevegelsespartiet».
At krefter i DNA forsøker å utnytte disse tendensene er
åpenbart, og helt i pakt med partiets egne tradisjoner fra tida
da DNA-apparatet «knekte og sugde opp» mesteparten av
«NKP». AKP-tillitsmenn skal ikke mange dager på LO-kurs
før de får «tilbud»! Jeg trur at Reiulf Steen er av dem som har
tenkt gjennom disse sakene, og vil holde ei dør åpen for at
mange tidligere maoistiske aktivister kan gå over i «hans fløy»
i DNA.
Styrken ved «streikepartiet» er altså at det knytter an til en
«virkelig og subjektiv» bevegelse i arbeiderklassen «mot 'velferdsstaten' fra venstre», som AKP(m-1) er aleine om som
parti. (Deler av DNA, noen i SV osv. kan forsøke å «suge
opp» denne bevegelsen, men hele partienes politikk kan ikke
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orienteres etter den. Om «farvel til proletariatet»-retninga
konsoliderer seg i SV, vil det minske konkurransen fra SV på
dette området.)
Svakheten er at «bare» å være «streikepartiet» kan degenerere til perspektivlaus reformisme, til plattform for klatring
inn i arbeideraristokratiet. Framganger på dette området vil
nødvendigvis bringe mange aktivister i «streikepartiet» i mye
nærmere kontakt med sosialdemokratisk teori og praksis, og
stille mye større politiske krav til dem sjøl. «Streikepartiet» er
dessuten fortsatt «en smal sti». Like bortafor åpner seg «den
brede landevei». Uten perspektiver kan derfor «streikepartiet»
bryte sammen politisk til nytt sosialdemokrati, «i pakt med de
beste tradisjoner i norsk arbeiderbevegelse».

(«Sør-partiet...»)
At Norge er et lite imperialistisk land, sterkt knytta til «Vest»,
legger grunnlag for en sterk imperialistisk opinion.
Dette legger åsså grunnlaget for si motsetning: En
anti-«Vest», anti-imperialistisk opinion. Samtidig er det i
Norge en sterk opinion retta mot «Øst», delvis fra strømninger
som er pro-«Vest» og delvis fra strømninger som er mot imperialismen til «Øst».
De fleste norske partier er pro-«Vest». SV er anti-«Vest»,
men knytta til DNA som er pro-«Vest», SV har dessuten en
tendens til å godta «Øst». «NKP» er slavisk «Øst».
Det er en «virkelig og subjektiv» opinion i det norske
folket, som er mye større enn den «skulle være» ut fra partienes «offisielle» stilling, som er «anti-'Øst'-anti-'Vest'pro-'Sør'».
Det er uten tvil en styrke for AKP(m-1) nå at det er det eneste
partiet som er konsekvent mot imperialisme i «Øst» og «Vest»,
og for «Sør».
Med «Sør» mener jeg nåværende og tidligere kolonifolk,
frigjøringsbevegelser, stater som er trua av imperialismen, alle
undertrykte i den 3. verden. «Sør» er altså ikke først og fremst
et «geografisk» begrep. «Sør» er åsså inuit-folket i Grønland,
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og i utvida forstand — den samiske nasjonen i Norge, fremmedarbeiderne fra Sør-Europa og den 3. verden, «lavkastene»
av svarte, spanjoler, asiater osv. i de høyt utvikla kapitalistiske
landa.
«Sør» er støtte til Afghanistan, El Salvador, Eritrea, Zimbabwe, støtte til Alta, kamp mot rasisme, osv., sammenhengende og konsekvent. «Sør» er å forklare at i kampen mellom
begge de imperialistiske leirene i «Nord» og flertallet av menneskeheten i «Sør», stiller vi oss, produsenter i et lite imperialistisk land, mot overklassen og staten i vårt eget land, for flertallet i «Sør».
Det er mye mer enn AKP(m-1) som er «Sør» i Norge.
(«Framtiden i våre hender», f.eks. kan allment sies å være for
«Sør».) Men AKP(m-l) kan trekke fordelen av å være det eneste partiet som er konsekvent «Sør».
Det er en stor fordel for AKP(m-l) at partiet har vært tydelig
og kraftig mot «Øst» i alle år. Det er umulig å vinne framgang
for et parti som kaller seg kommunistisk i Norge hvis det ikke
samtidig får fram for arbeiderne at kommunisme er ikke det
samme som sosialimperialisme.
Når det gjelder partiets fordel av å være «Sør», så er den i de
siste åra ikke en følge av at hele partiet har gjort et svært arbeid for solidaritet. Det er heller et uttrykk for partiets offentlige standpunkter og det svære arbeidet enkeltmedlemmer og
grupper i partiet har gjort. Hele partiets arbeid for «Sør» kan
ikke sammenliknes med f.eks. arbeidet som «streikeparti».
Dessuten er det et resultat av fraværet av konkurranse fra
andre partier på dette området.
(SV f.eks. kan gjerne kalle seg anti-imperialistisk. Men partiets praksis viser seg å være «tvetydig» — mildt sagt — når ledende folk støtter Vietnam i Kampuchea, forsvarer innvandringsstoppen i mange år, i første omgang støtter quislingregimet i Afghanistan — og tar side for Englands og Amerikas
boikott mot Argentina i mai 1982! Mange i SV er for «Sør»,
men partiet er det ikke. DNA er knytta til «Vest», mens AUF
forsvarer «øst»: støtter Jaruzelski i Polen, Sovjets invasjon i
Afghanistan. Hvor er DNA-toppens kamp mot rasismen i
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Oslo? Hva med Gro og samene? Masser av DNA-folk er
«Sør», partiet har de ikke med seg.)
AKP(m-l) blir dermed ofte den eneste partipolitiske deltakeren i allianser som er for «Sør». Her er det ofte folk som slett
ikke er oss som gjør mye av jobben. Ta f.eks. Pål Hougen.
Hva hadde solidaritetsarbeidet med Afghanistan vært uten
han? Han er DNA-medlem, langtfra maoist, men i praksis
oppfører han seg her som en «bedre AKP-er enn de fleste
AKP-erne». Egentlig er dette et svinehell for DNA-toppen,
som sjøl er nokså tvilsom når det gjelder Afghanistan.
Dette er en pinlig sannhet for oss og avslører svakhetene ved
AKP(m-l)s «Sør»-politikk. Det pinlige er ikke at Hougen gjør
så mye av jobben, men at AKP(m-l) ikke gjør mye mer.
AKP(m-1) er «Sør», men mest i fagforeningsresolusjoner,
på 1. mai, i avisa KLASSEKAMPEN, i underskrifter på opprop, i aktiviteten til mindre grupper av kamerater som gjør et
svært arbeid i organisasjoner som Afghanistan-komiteen,
SOLIDARITET Norge-Polen, Enhet mot Rasismen, Palestinakomiteen, Alta-grupper, solidaritetsgrupper med LatinAmerika. Partiet som helhet er «mest 'Sør' i kjeften, mindre i
praksis».
AKP(m-1) har tross alt hatt svær betydning for opinionen
for «Sør» i Norge. AKP(m-ps langvarige praktiske arbeid og
politiske kamp har bidratt til å «vri» den anti-imperialistiske
opinionen fra Vietnam-krigen, mot USA-imperialismen, til å
åsså bli opinion mot sosialimperialismen, for Tsjekkoslovakia,
Afghanistan, Polen osv. Dette er en viktig grunn til at den
samla anti-imperialistiske opinionen i Norge har så mye større
truverdighet enn i mange andre vestlige land, der den er blitt
manipulert til å bli «for 'Øst' mot 'Vest'». I Norge går Samorg
I. mai med paroler om El Salvador OG Afghanistan, Polen
OG Tyrkia. Denne orienteringa har åsså bidratt til å holde aktivismen for «Sør» i live i Norge, mens den nærmest har forsvinni mange andre steder i Vesten (Tyskland, England).
Orienteringa er bra. Praksisen er tynn. Det er AKP(m-ps
sterke og svake sider som «Sør»-parti.
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