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

Boka er e-publisert i fem filer.
De øvrige filene finnes i pdf-arkivet.

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

KAPITTEL 13

AKP(m-l)s framtid?
Leseren nærmer seg nå slutten på denne kronglete fotturen
gjennom Øgrims påstander og argumenter. Ut av denne svære
kvisthaugen skal jeg begynne å trekke konklusjoner som gjelder AKP(m-l)s stilling og framtid.
Jeg har gitt mi oppfatning av hva jeg mener er hovedinnholdet i AKP(m-1)s «krise», historisk sett. (Et typisk tilfelle av
«den vestlige maoistiske sjuken».) Hva jeg mener holder partiet «flytende» («streike- og Sør-partiet»).
Hva kan vi ut fra dette vente av utvikling i den nærmeste
tida?

13.1. Sammenbrudd?
(En konklusjon:
Står AKP(m-1) foran sin «snarlige undergang»?)
Som nevnt spår en del folk at «AKP(m-l) rakner», ut fra mer
sensasjonelle uttrykk for AKP(m-l)s krise. Er ei sånn utvikling
sannsynlig eller i hvert fall mulig? Kan vi vente at AKP(m-l) i
de nærmeste åra kan «eksplodere og forsvinne», som spanske
ORT, som tyske KPD?
Jeg mener dette ikke er sannsynlig.
Det er fordi AKP(m-l) i det norske samfunnet ikke bare er
en organisasjon som stammer fra det daue student- og ungdomsopprøret. AKP(m-l) er åsså blitt det organisatoriske
uttrykket for et «virkelig parti» med støtte fra et par titusener
folk og et potensiale som er en del ganger større (men ikke
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svært mye større, nå). Dette «virkelige partiet» suger oppi seg
«virkelige og subjektive bevegelser», særlig «streik» og «Sør».
På disse områdene fins det i Norge nå ikke noe partipolitisk alternativ til AKP(m-1). Dette «virkelige partiet» har åsså en god
del organisatorer og aktivister med opp til 10-15 års erfaring,
stor dyktighet, vilje til samhold. Og det har landskjente ledere
med innflytelse uansett formell stilling i partiapparatet
AKP(m-1).
Objektive forhold, uavhengig av AKP(m-1), gir nå næring til
disse «virkelige og subjektive» strømningene som «det virkelige partiet» gror ut av. Krisa. Skjerpa internasjonale motsigelser.
Derfor trur jeg nå, i de nærmeste åra, at det er usannsynlig
at AKP(m-1) vil «eksplodere», f.eks. fordi «kjente medlemmer» som «kamerat x og y og z» melder seg offentlig ut av
partiet. Det er ikke personlig sympati for personene x og y og z
som har fått folk til å sympatisere med det «virkelige partiet».
Det er bevegelser, standpunkter osv. som de oppfatter som
svært viktige for seg (subjektivt viktige), og som de ikke finner
politisk uttrykt i noen andre partier.
Jeg mener heller ikke at det avgjørende er om partiledelsen i
organisasjonen AKP(m-1), enkelte valgte ledere, lokale partiledelser osv. «gjør alvorlige feil» eller «gjør det svært bra».
Sjølsagt er sånt viktig. Men historiske erfaringer viser at der
det fins et «virkelig parti» med en viss styrke, så kan det regenerere seg sjøl på tross av og på tvers av partilederes eventuelle
feil. Bare se på NKP etter krigen. Dette var jo tross alt et «virkelig parti» (men et nokså borgerlig sådant). Se åssen partiet
reorganiserte seg og kom tilbake med tilnærma samme styrke
tross ledelsens mange vanvittige utkjør, hårreisende og skandaløse indre kamper, voldsomme anklager fra folk som gikk osv.
Partiet reorganiserte organisasjonen, fordi det beholdt «de
menige» som ikke så noe alternativ, og tusener av lojale «organisatorer» som heller ikke så noe alternativ. På den andre sida
kan ingen ledelse, uansett hvor dyktig den er, i det lange løp
bevare en rein partiorganisasjon der det «virkelige partiet» er
vekk.
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Å si at hele spørsmålet er «ledelsen» er derfor både å overvurdere dens betydning, og undervurdere de virkelige styrkene
— og de virkelige problema — til AKP(m-1) nå. Jeg kommer
tilbake til det.
En farligere tendense enn både «utgang fra kjente kamerater» og «dramaer i ledelsen» er det dersom den landsomfattende kaderen av erfarne folk, som organiserer sympatien i
«det virkelige partiet», går i oppløsning og smuldrer bort.
Sånn sett er det ti ganger farligere om «Kit Carson» går ut, enn
om ti «berømte» AKP-ere går ut. (KLASSEKAMPEN-lesere
vil forstå hva jeg mener.) Denne kaderen har krympa en del
(men ikke så mye). Den har blitt en del prega av demoralisering
og indre kamper. Men jeg mener hovedsida er at den er blitt
flinkere, modnere. Og i den fins det nå et voksende krav om
mer fasthet, mer organisatorisk disiplin, mer aktivisme.
Dersom denne kaderen fortsetter å arbeide i åra som kommer og utnytter mulighetene til å organisere støtta fra «det virkelige partiet», vil AKP(m-1) som organisasjon temmelig sikkert bestå, og trolig åsså med en størrelse og politisk sympatisør-skare som ikke er mindre enn i dag.
Hva kan endre dette bildet til det verre?
Forutsatt at freden i Europa holder, ser jeg to muligheter:
Enten at denne kaderen sprekker «på midten» og oppløser
seg i forskjellige deler. I så fall er det mulig at «det virkelige
partiet» ikke klarer å «krystallisere ut» noen ny partiorganisasjon, og går i oppløsning.
Eller at en stor del av denne kaderen, i partiorganisasjonen,
under press flytter seg over på posisjoner som i praksis svarer
til DNAs eller SVs. Altså tar med seg AKP(m-1) og gjør det til
en sosialdemokratisk partiorganisasjon.
Jeg trur det er sannsynlig at ingen av disse to sakene vil skje.
Jeg trur derfor det sannsynlige er at alle de håpefulle, somsamler seg for å se AKP(m-I) gå i lufta med et brak (eller pip!),
vil måtte finne seg i at et parti med i det minste omtrent samme
størrelse og oppslutning som nå vil bestå i de nærmeste åra.
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13.2. Vekst?
(En konklusjon: Kan AKP(m-l) vokse?)
Fins det muligheter for at AKP(m-1) kan utvikle seg ut over det
i denne tida? Kan partiet vokse?
Jeg mener det fins objektive faktorer som kan føre til at
AKP(m-1) vokser. Det fins tendenser som kan styrke de «subjektive og virkelige» bevegelsene som partiet nå trekker næring
av. Dette skaper muligheter for at partiet vokser.
NB: Vi snakker om muligheter. Det er ikke noe sikkert i
dette. (Jeg kommer tilbake til det.)
Hva er disse faktorene?
Skjerpinga av krisa og skjerpinga av klassekampen er opplagt sånne faktorer.
Nedskjæringspolitikken og nedleggelsene av arbeidsplasser
kan føre til at større deler av arbeiderklassen enn før er villige
til å kjempe på tvers av klassesamarbeidet. Hvis «nomenklaturen» får DNA svært nært og svært tydelig identifisert med
denne politikken, kan det øke det subjektive grunnlaget for
opposisjon fra venstre kraftig.
Den nye industrielle revolusjonen gjør at ledende kapitalister
og statsbyråkrater er i ferd med å innstille seg på at mesteparten
av industriarbeiderne skal vekk. En måte å reagere på er å si at
«dette er et historisk faktum, noe vi ikke unngår». En annen
måte er å si at «dette skaper et historisk grunnlag for kamp for å
redde det som reddes kan» — og «om vi taper denne kampen, så
la oss bruke den til å forklare nødvendigheten av å avskaffe kapitalismen». AKP(m-1) er nå «plassert» i en glimrende utgangsstilling for å gjøre det — hvis partiet vil.
Krisa i hele samfunnet skaper objektivt grunnlaget for «virkelige, subjektive» bevegelser langt utafor industriproletariatet
og fagforeningene deres: av utdanna arbeidskraft, kvinner
med og uten arbeid, arbeidslaus ungdom, folk på landsbygda,
hele «samfunn» av innvandrere...
Skjerpinga av den internasjonale situasjonen skaper åsså
sånne muligheter.
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(At jeg sier dette er sjølsagt ikke uttrykk for at «jeg ønsker
krig» for «da kan AKP(m-1) komme til makta». Jeg har familie og venner og interesser, bøker og ting jeg skulle ha gjort, jeg
«ønsker» ikke å se alt dette gå under i blod og ild. Men når utviklinga skjerper krigsfaren, er det vår plikt å si det og organisere ut fra det.)
Det vil skape større grunnlag for bevegelser mot «Øst» fordi
sosialimperialismen sikkert vil gå på nye land, provosere nye
nasjonale motstandskamper. Det vil åsså skape flere grunner
til å vise solidaritet mot «Vest», fordi USA-imperialismens resterende kolonier (bl.a. i Latin-Amerika) vil fortsette å reise
seg. Dette skulle, i det minste teoretisk, åsså skape et større
grunnlag for vår politikk for Norge, med et sjølstendig forsvar, mot «Øst», men ikke servilt til «Vest», orientert i retning
en allianse med «Sør». Et standpunkt AKP(m-1) står aleine om
som parti, men som slett ikke er isolert i opinionen.
Men: At sånne faktorer fins, betyr slett ikke nødvendigvis
noen framganger for AKP(m-1).
Ei krise fører f.eks. ikke nødvendigvis og automatisk til
kommunistisk bevissthet. «Radikalisering» kan i praksis ta
ulike retninger, «suges opp» av ulike «virkelige partier». Verdenskrisa i Norge 1930 brakte DNA til regjeringsmakta og
konsoliderte klassesamarbeidspolitikken, dermed fikk partiet
varig overtaket på NKP. Verdenskrisa i Tyskland førte til at
kommunismen vokste. Men nazismen vokste åsså, ettersom
deler av det arbeidende folket tolka krisa slik at svaret var
«orden», «klassefred», «kamp mot jødekapital og bolsjevisme» osv. Det er en politisk kamp åssen de arbeidende massene
skal tolke hva krisa betyr.
I Oslo nå tolker deler av arbeiderklassen krisa sånn at «pakistanerne tar jobbene og leilighetene våre».
Ei internasjonal skjerping kan åsså føre til ulike politiske
tendenser. I imperialistiske land kan det føre til sjåvinistiske
oppsving (se på England denne måneden (mai 1982)!) Det kan
føre til økt lojalitet i retning «Vest», knefall for «Øst», europeisk navlebeskuing, fortvilt pasifistisk magi. (I Rogaland blei
det i vår organisert en kortesje med handikappede som blei
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kjørt i hest og vogn, under parolen «hest for fred». Dette er
sant!)
Kampen om åssen massene tolker skjerpinger av den økonomiske og internasjonale krisa avgjør hvilke krefter som styrker
seg og hvilke som svekkes.
Denne kampen avgjøres ikke bare av subjektiv vilje og dyktighet hos hver enkelt part. Her fins objektive historiske rammer. Som i kampen om arbeiderklassen i Norge mellom DNA
og NKP, fra 30-åra og framover.
Her er åsså den «indre» utviklinga hos oss sjøl viktig, innafor de rammene vi sjøl setter. Dersom vi ikke evner å handle,
organisere, gripe mulighetene når massebevegelsene utvikler
seg, så vil vi ikke gå fram. Derimot kan det oppstå andre «virkelige partier» som tar over «det virkelige og subjektive»
grunnlaget vårt.
Har AKP(m-1) de indre kvalitetene som vil gjøre det mulig
styrke partiet, gitt politisk gunstige, ytre forhold? Jeg veit
ikke.

13.3. Forvirring!
(Rundt diskusjonen om AKP(m-l)s «indre»
utvikling)
Jeg nærmer meg nå sånt som jeg oppfatter som kjerneproblemer for AKP(m-1) i de åra som kommer.
Etter at krisa i partiet brøyt ut for om lag fire år sia, har det
vært ganske mye og sprikende debatt om «hva som er gærent».
Denne debatten har stort sett konsentrert seg om hendelser,
dels om personer. Deler av den har vært ganske dårlig og upolitisk. Deler av den har vært god i den forstand at den har dreid
seg om linjer.
For å ta eksempler: Mye av den reint personretta debatten
har på sitt verste vært «Hvem sa hva hvor når». En debatt som
er helt avhengig av hvem tilhørerne har størst personlig tillit til
av debattantene. På den andre sida: «Melis-debatten» i
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KLASSEKAMPEN hadde i hvert fall den fordelen at den reiste politiske linjespørsmål. «Melis» (som gikk ut og gikk mot
kommunismen) kritiserte oss for å stå for en politikk som fører
til undertrykkelse av arbeiderklassen. Jeg mener sjølsagt at
han tar feil. Men han tvang oss til å begynne å føre en polemikk om et politisk spørsål som er virkelig. Mange folk som
står nær oss har nemlig beslekta oppfatniger med «Melis». Og
det fins historiske eksempler som gjør dette spørsmålet vanskeligere nå enn for 50 år sia (Sovjetunionen!).
I denne debatten har jeg deltatt før, og jeg vil delta igjen.
Jeg mener ikke at debatten — inklusive om hendelser og personer, i visse tilfeller — er uviktig.
Jeg mener ikke at feil vi har gjort i partiet (f.eks. jeg, som
har hatt stor innflytelse ved mange korsveier) er uviktige. Jeg
mener vi har gjort forskjellige konkrete feil. Jeg mener åsså vi
har hatt større indre feil f.eks. i oppfatninga av partidemokratiet (om det, se boka mi om «Marxismen...» fra 1979, del
VII). Vi har både tatt over sånt som var feil fra utlandet og fra
den kommunistiske tradisjonen, og vi har gjort våre egne feil,
prega av «den norske virkeligheten» og av enkeltpersoner.
Jeg mener likevel, at den grunnleggende svakheten ved denne debatten er at mye av den ikke kommer i nærheten av de
egentlige årsakene til partikrisa.
I verste fall reduseres hele krisa til et spørsmål om å godta en
eller annen historisk «demon-teori». «Krisa skyldes at kamerat
NN er en skurk, en korrupt streber», alternativt «revisjonist,
forræder». Dette er forresten «i pakt med de beste forbilder»
fra politiske oppgjør under Stalin-tida, der virkelige motsetninger i samfunnet og partiet blei redusert til spørsmål om personlig dårlig moral, imperialistisk agentvirksomhet og passende syndebukker.
I andre tilfeller beskrives symptomer (som er viktige nok)
som om de var årsakene til krisa. Et mer harmlaust uttrykk:
«Krisa skyldes at kameratene ikke er så aktive som før». Ja,
men kjære venner, hvorfor er de ikke det? (Og i noen tilfeller
var de dessuten for aktive før, i hvert fall om de skulle holde
koken et langt liv!)
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En diskusjon som forsøker å forklare problemer bare ut fra
å diskutere indre hendelsesforløp, vil sjølsagt lett skeie ut i rein
historisk idealisme. Ta f.eks. nedgangen i ungdoms- og studentbevegelsen etter 1975. Den måtte sjølsagt prege utviklinga
i de maoistiske ungdomsorganisasjonene! Det vi gjorde, var
verken å skape eller legge ned ungdoms- og studentbevegelsen.
Det vi gjorde i Norge, var i høyden å organisere og forme viktige deler av den. Bevegelsen kom og gikk, uavhengig av vår
vilje.
Hva nå om vi vil forklare nedgangen i maoistiske ungdomsorganisasjoner etter 1975 i hovedsak som et uttrykk for at
«noen» gjorde «feil»? At feil kunne prege de formene denne
nedgangen tok, er åpenbart. Men å legge «skylda» på noen for
hele nedgangen, det er samtidig å hevde at de kunne holdt hele
studentbevegelsen oppe ved en rein «viljesakt».
Dette er som fabelen som jeg trur går tilbake til Æsop: Flua
sitter foran på kjerra og skriker «se som jeg støver, se som jeg
bråker». «Kjerra» (studentbevegelsen) stopper og «flua» skriker «Hva? Jeg støver ikke, jeg bråker ikke?»
Akkurat som det blant nordmenn er en tendens til å se på
verden som en liten del av Norge, fins det blant maoister i
Norge en tendens til å diskutere som om samfunnet var en liten
del av AKP(m-1). Men analysen går uvilkårlig til himmels, hvis
den ikke tar utgangspunkt i at det er omvendt.
Det problemet dreier seg om, er: Kan AKP(m-l) konsolidere
og styrke seg som «virkelig, kommunistisk parti» i Norge?
For å svare på dette, må vi spørre: Fins det en «virkelig,
subjektiv» bevegelse i massene som kan legge grunnlag for
dette? Har AKP(m-1) politikk, organisasjon osv, som gjør at
partiet kan knytte seg til denne bevegelsen? Kan AKP(m-1)
knytte denne bevegelsen sammen med proletariatets «langsiktige, objektive» målsettinger — kampen for sosialisme, kommunisme?
Personer, hendelser osv. kan ha betydning for debatten om
disse spørsmåla dersom de uttrykker noe som er viktig i denne
sammenhengen. Da får dette betydning for analysen av krisa i
AKP(m-1).
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Men sånne saker er uten betydning for analysen av krisa dersom de åpenbart ikke handler om disse sakene. Da kan vi diskutere til vi er blå i trynet om «Kamerat A har sjarm, kamerat
B mangler sjarm» — «Kampanja i partiet år 19... blei aldri
oppsummert» — «Vedtaket om linja i fagforening F... var et
overgrep mot demokratiet ...» osv. Om sånn diskusjon har betydning, så er det som symptom og dessuten (i beste fall) for å
løse personlige problemer for noen få folk. Den avgjør ingen
av de store problemene i partiet!
Her skal jeg derfor legge sånne saker til side, og gå laus på
det jeg mener er det grunnleggende «indre» problemet til
AKP(m-1) nå.

13.4. Hovedfeilen ved AKP(m-1)...
(En konklusjon: AKP(m-ps grunnleggende
indre problem)
La oss, for å illustrere dette problemet, ta som forutsetning at
den «ytre» utviklinga går ganske bra for AKP(m-1) i noen år.
Forutsett at AKP(m-1) klarer å vokse som «streikepartiet»
og «Sør-partiet».
(Kanskje åsså ved å knytte seg enda bedre og tydeligere an til
andre større og mindre «virkelige og subjektive» bevegelser,
noe jeg ønsker. Uten prioritering og relativ vekt: «Kvinnepartiet», «Miljøpartiet», «Uavhengig forsvar/Fredspartiet»,
«Skvisa ungdoms parti», «Ruinerte utkanters parti», «Homsepartiet», «Sosialarbeiderpartiet», «Sultne kunstneres og forskeres parti».)
Forutsett at partiet klarer å doble (eller femdoble) kreftene
sine. Øke medlemstallet. Gå kraftig fram i fagforeninger. Få
flere representanter i parlamentariske organ. Bli respektert av
mange flere som «et sterkt parti».
Er dette tilfredsstillende?
Jeg mener nei.
Hvorfor det?
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Fordi årsakene til krisa i de siste åra ikke vil være utrydda,
bare med det.
Fordi dette i seg sjøl ikke gjør partiet i stand til å samle krefter og fungere som et revolusjonært parti, dersom det oppstår
en revolusjonær situasjon.
Fordi det heller ikke i seg sjøl er nok til å sperre for muligheten for at AKP(m-1) går over til å bli et nytt sosialdemokratisk
parti i Norge, med sine røde flagg, sine dyktige, veltrente
kadre, sin vakre retorikk.
Om en del av symptomene på krisa nå skulle forsvinne
under en sånn framgang, så ville sjølve det som legger grunnen
for våre svakheter nå, ikke være grunnleggende løst, bare
«skyvi under teppet» fordi «alt går så bra».
Hva er dette problemet?
Det er ikke vår organisatoriske svakhet eller vår litenhet.
Det er vår politiske, særlig vår teoretiske og strategiske
svakhet.
Det er vår manglende evne til å knytte de daglige kampene
(som er blitt vår styrke) sammen med våre langsiktige, revolusjonære sosialistiske mål.
Det er den ironiske «negasjonen av negasjonen». Fra en
vestlig maoistisk bevegelse som var «sterk i teorien, i toppen,
svak i beina» over til en bevegelse som er «sterk i beina, i
praksis, svak i toppen».
Vår oppgave er ikke bare å slåss for bedre lønn blant «kjøttmontøra» eller forsvare skolen i «Blåsbortgrenda», enda vi
sjølsagt er for begge deler. Vår målsetting er å slåss for å avskaffe hele det kapitalistiske systemet og erstatte det med
sosialismen!
Vår oppgave er ikke å skaffe medisin til frihetskjemperne i
«Langtvekkistan» eller støtte «Republikken Kusht» mot imperialistisk aggresjon, sjøl om vi jobber med begge deler. Vår
målsetting er å styrte imperialismen i hele verden, sånn at det
blir slutt på hungerkatastrofer, napalmbombing av fattige
landsbyer og aggresjon, og frigjøringskriger ikke lenger blir
nødvendig!
I vår første «naive» tid skreiv KLASSEKAMPEN i mange
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artikler at «dette viser at arbeidera i N-bygd trenger sosialismen og et kommunistisk, marxist-leninistisk parti». Det var
vakkert, men sjølsagt av begrensa verdi.
Nå er vi flinke til å kjempe sammen med arbeidera i N-bygd.
Vi kan lære dem mye om taktikk og organisasjon og hjælpe
dem en del (og vi lærer av dem, åsså). Men er det egentlig nødvendig med noe kommunistisk parti for å føre kampen i
N-bygda? Trenger vi slåss for sosialismen, for å bære anti-imperialistiske paroler der 1. mai?
Trengs vårt parti egentlig, hvis vår oppgave bare er å være
den mest «ekstremt radikale» og kampvillige bevegelsen for
reformer under kapitalismen?
Jeg mener nei.
Vi trengs bare hvis vi kan vise at vi knytter denne (nødvendige og nyttige) kampen for reformer, for delmål, sammen med
kampen for ei anna samfunnsordning.
Klarer vi å vise det nå?
1 beste fall, ganske dårlig.
Er det sånn at de folka vi kjemper sammen med, i stor
målestokk i denne kampen åsså kommer til å stille spørsmålstekn ved kapitalismen?
Jeg mener de ikke gjør det. De respekterer oss, som «streikeparti, Sør-parti». De lærer en del av oss. De stoler på oss som
skikkelige folk. De forstår at vi ikke er ildsprutende uhyrer
som spiser små barn. De velger oss til tillitsverv, fordi de
mener vi er hederlige, dyktige og vil «stå på».
Men trur de på sosialismen vår?
Trur vi på sosialismen vår?
Kan vi sjøl forklare utviklinga av det kapitalistiske samfunnet, sånn at vi gjør det sannsynlig for oss at dette samfunnet må gå under og erstattes av et anna?
Et viktig problem i vårt eget parti er at vi er dårlige til det.
Hva skal vi slåss for da?
Er det noen vits i å ta den betydelige økonomiske, arbeidsmessige og sosiale belastninga med å jobbe år etter år i et kommunistisk parti, hvis vi ikke sjøl har ei fast overbevisning om at
vårt langsiktige mål er riktig, fornuftig og nødvendig?
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Jeg mener derfor, at vår utilstrekkelige forståelse av kapitalismen, og vår utilstrekkelige analyse av samfunnsforholda og
den kapitalistiske utviklinga i vårt eget samfunn, som igjen
fører til vår utilstrekkelige forståelse av sosialismens nødvendighet, mulighet og sannsynlige karakter i vårt land, er sjølve
den politiske kjerna i partikrisa nå.
Løser vi ikke det, vil ingen framgang garantere partiets eksistens eller at det ikke degenererer. Og ingen «indre oppvask»
av et eller anna slag kan føre til den minste grunnleggende
bedring av situasjonen for partiet.
(Alvoret i den «ytre» situasjonen)
Partiets indre og ytre situasjon er, akkurat nå, ikke dramatisk.
Dette betyr ikke at vi har all verdens tid.
Nordmennenes historiske erfaring med lange, fredelige og
forholdsvis rolige perioder — nå snart 40 år etter 1945 — skaper illusjoner i oss om at denne forma for utvikling nødvendigvis må fortsette i den nære framtida. Det er dette jeg før har
kalt trua på at «gud er norsk».
Overalt i denne boka har jeg brukt formuleringer som «hvis
freden holder» når jeg drøfter mulighetene for ei lengre, forholdsvis rolig utvikling i framtida. Når vi legger vekk vår spontane norske tru på «godt vær her» og vårt brennende håp om
fred for unga våre, så fins det sjølsagt ingen garantier for det.
Etter hvert har en større del av befolkninga begynt å dele
den frykten for en ny verdenskrig som vi har følt siden tidlig i
70-åra. Jeg ser ingen viktige tendenser i verdensutviklinga til
nå som ser ut til å gi historia ei anna retning. Dette sier jeg
verken fordi jeg er pessimist av natur eller fordi jeg har politisk
interesse av å spre panikk. Men jeg mener at ei første forutsetning for fornuftig politisk handling er intellektuell hederlighet. Det betyr åsså vilje til å se de svartest mulige framtidsutsiktene i øya.
Det er derfor nødvendig å slå fast at den historiske situasjonen vi lever i er ytterst alvorlig. Den inneholder store muligheter for tilintetgjørende nederlag. Nederlag av langt større
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betydning enn skjebnen til vårt lille parti. Muligheter for en ny
og større katastrofe for menneskehetene, der hele folk går under. Inklusive folk i Europa, som f.eks. det norske.
Sjøl uten den store katastrofen kan vår situasjon raskt forvandle seg kraftig til det verre. Mens dette skrives, opplever vi
det britiske krigshysteriet mot Argentina. I denne krigen av
«Nord» mot «Sør» slutter Norge opp om Maggie Thatchers og
«Nords» side — med støtte av DNA og SV.
Og dette er for Malvinene (Falklandsøyene)!
Hva hvis det bryter ut krig mellom England-USA og Arabia
over olja? Hvem støtter den norske staten? Hvor lenge fortsetter det borgerlige demokratiet å eksistere i vår del av verden
under en sånn krig?
Historia tar alltid krokveier ingen har venta. Noe av det som
er sikkert, er at i tider med kraftige uløste motsetninger, skjer
det overraskende og voldsomme «lynnedslag».
Som verdenssituasjonen nå er, er det derfor realistisk å rekne
med den muligheten at arbeid som kan gjøres rolig og i legale
former i dag, kan bli umulig i løpet av noen år.
Dette oppmuntrer ikke til å «vente og se», og «la det gå
noen år». Det bør gjøre at vi går i gang med arbeidet for å løse
grunnleggende politiske problemer som om vi hadde faen i
hæla.

13.5. ...og to gærne løsninger
(Forslaget om å «kaste over bord sånt som skiller
oss fra massene» og «favne breit»)
Mi oppfatning av kjerna i krisa går stikk mot noen oppfatninger som har kommet fram bl.a. i samband med diskusjonene
om valgresultater og RVs politikk. For å gjøre dette tydeligere,
skal jeg gi ei framstilling av det jeg mener er innholdet i disse
forslaga og min kritikk av dem.
Jeg går her ikke inn på RVs plattform i detalj, heller ikke på
samarbeidsformene mellom parter i RV. Dette er konkrete sa212
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ker som kan endre seg ut fra situasjonen, det krever en konkret
og situasjonsbetinga debatt.
Noen kamerater, bl.a. innafor RV, har lagt fram forslag om
at den politiske propagandaen bør reduseres til å omfatte økonomiske dagskrav (anti-kapitalisme) og anti-imperialistisk solidaritet. Hensikten med dette er å gjøre fronten breiere, nå ut
til flere, «favne breit». Dette framstilles som nødvendig for å
overvinne sekterisme.
I den logiske fortsettelsen av sånn argumentasjon har det synet blitt fremma, at det beste ville være om «partiene på venstresida» blei oppløst til fordel for en «brei bevegelse» med en
sånn karakter. Videre at politikken ikke må bygge på klassiske
marxistiske oppfatninger, som ikke svarer til situasjonen i
Norge nå.
Jeg har stor respekt for ærligheten til de kameratene jeg
kjenner som har fremma sånne synspunkter. Mitt syn går altså
i stikk motsatt retning.
Kritikken min bygger for det første på at jeg mener dette er
historisk idealisme. Partier (eller valgallianser!) er ikke skrivebordskonstruksjoner. Det er ikke mulig å trekke ei «matematisk riktig linje» som i teorien favner riktig mange, skrive et
program ut fra det og så få alle som «bør» stemme «på denne
plattforma» til å virkelig gjøre det.
Partier «krystalliserer seg ut» fra «virkelige, subjektive» bevegelser i massene. Partier som stiller ei lang rekke bra reformkrav, solidariserer seg (mer eller mindre) med mange som går
mot imperialismen, og ikke noe mer — de fins alt. Større og
mer betydningsfulle enn AKP(m-1) og RV. SV , Venstre, DNA.
Deres «plass» er «opptatt»!
RVs valgoppslutning kommer fra folk som av en eller annen
grunn ikke er fornøyd med det. Som i tillegg til å ønske f.eks.
lønnstillegg, skoler, Polen-solidaritet, ønsker en opposisjon
mot hele den sosialdemokratiske politikken. Jo bedre vi klarer
å gi denne opposisjonen ord, paroler, teori, jo bedre klarer vi å
konsolidere disse stemmene for RV. Vel å merke: Parolene,
teorien må overbevise dem, få dem til å kjenne igjen og forstå
mer av sånt de allerede har erfart og begynt å gruble over. På
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den andre sida: Jo mer vi demper sånt som legger vekt på forskjellen mellom RV og det radikale sosialdemokratiet av forskjellige avskygninger, jo mindre argumenter får RVs velgere
til å holde fast på akkurat det alternativet, i motsetning til å
stemme på et større parti der stemmen kan «oppnå mer».
Teorien er altså en skrivebordskonstruksjon, som ikke kan
konsolidere støtte rundt RV, men som tvert imot vil virke til å
oppløse denne støtta rundt RV og bidra til at den kan gå over
til forskjellige former for sosialdemokrati.
Videre: Er det noen bevegelse mot kapitalismen som i det
lange løp har blitt holdt sammen uten teori og disiplin? Er det
noen sånn bevegelse som har holdt seg i gang, ikke bare fra ett
år til det neste, men fra ett tiår til et anna, uten ei omfattende
strategisk oppfatning av hva det kjempa for, og en streng organisatorisk disiplin og arbeids-disiplin som bygde på det?
La oss forestille oss at disse forslaga i si mest ekstreme form
blei tatt på alvor. La oss forestille oss at AKP(m-1) og SV (og
«NKP»??) blei lagt ned til fordel for en «brei front» på enkeltsaker, uten noen fast teori osv. Hva ville skje? Det ene året er
det Alta-kamp. OK, en masse Alta-kamp. Så er Alta-kampen
over. Hva så? «Opp med et blaff, ned med et blaff»? Dette er
et typisk trekk ved alle «få saker, breie, laust
organiserte»-bevegelser. Så kommer «bevegelsen» inn på
Stortinget. Plutselig faller oljeprisene. Regjeringa kommer
med panikkforslag om nedskjæringer over hele linja, over
natta. «Bevegelsens» representanter sitter i ulike komiteer.
Hvilken stilling tar de? (Jeg satt sjøl, i 60-åra, på et møte med
Finn Gustavsen som skulle på tinget og ta stilling til et forslag
om devaluering av krona. Han ante ikke hva han skulle stemme for.) «Bevegelsen» har jo ikke noen teori! Denne typen eksempler kan trekkes ut i det uendelige.
Saka er at denne typen tenkt og kunstig «brei bevegelse»
enten ville falle sammen og blafre opp i takt med spontane bevegelser i samfunnet, og splitte seg i tusen fraksjoner ved hver
korsvei, eller bevege seg mer og mer i retning av et parti, med
fast organisasjon, jamt arbeid, medlemsskap, disiplin, en teoretisk plattform som omfatta flere og flere saker osv.
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Mi siste (og egentlig, viktigste) innvending er at jeg mener at
den klassiske marxismen er riktig og derfor nyttig under våre
vilkår. Dette er ikke en påstand som er heva over fornuften, «a
priori» riktig som den kristnes påstand om at «Gud fins». Det
er ei mening som jeg er villig til å diskutere,og som jeg kan
legge fram konkrete argumenter for. Om jeg i en sånn diskusjon skulle bli overbevist om at marxismen faktisk gir et feilaktig bilde av vår virkelighet (for å være mer nøyaktig: Er uegna til å analysere den), så skal jeg gå med på å forkaste den.
Men det ville i så fall skje etter en diskusjon om innholdet
den, og ikke før!

(«Gi opp partisekterismen» ... «inn i
sosialdemokratiet»?)
En i grunnen nær beslekta reaksjon er denne: «Når arbeiderbevegelsen ikke vil komme til oss, la oss gå til arbeiderbevegelsen.» Jaha. Og hvor er så den? Angivelig... «i sosialdemokratiet». Altså,
(forsiktig forslag): Vi rigger ned alt i vår politikk som kan
skille oss fra sosialdemokratiet. Vi erklærer oss for dets paroler, støtter dets demonstrasjoner, stemmer for det i valg. Slik
vil vi oppnå «å komme i kontakt med de sosialdemokratiske
arbeiderne» (og etter hvert vinne dem for vår politikk??).
Eller (konsekvent forslag): Vi oppløser oss sjøl. Vi går inn i
det sosialdemokratiske partiet. Vi «tar med» vår utenrikspolitikk/innenrikspolitikk (avhenger av hovedinteressene til den
som snakker), sånn at vi kan «jobbe for den der». Mer beskjedent: Vi går inn «sånn at vi kan jobbe der» (politikk ikke angitt).
For å skjønne tiltrekningskrafta til sånne ideer, som ville
blitt møtt med en hånlatter for ti år sia, er det viktig å være
klar over at sosialdemokratiet har endra seg i forma. Det er
ikke det maktglade, brautende regjeringspartiet fra for 10 til
20 år sia, med mccarthyistiske kadre i storindustrien som kunne skryte av at «kommunistene kjører vi ut porten i trillebør».
Det er et opposisjonsparti som har måttet slipe taktikken sin.
Det er i forma radikalisert.
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Vi begynner åsså å få meningsfeller der, i det minste folk
med mange meninger som ligger nær opp til våre. Hederlige
samarbeidspartnere, og folk vi må respekterre. Det er riktig at
et flertall av industriarbeiderne støtter dem. Og dessuten har
sosialdemokratiet organisasjonskultur. Det er derfor ikke rart
at det frister «maoister i drift» mye mer enn SV, som verken
har det ene eller det andre. SV er et parti der man «mener og
er». 1 sosialdemokratiet gjør man noe, sånn som maoistene er
vant til.
Så hva er gærent med denne reaksjonen? Mye.
For det første er den å svike den «virkelige og subjektive»
massebevegelsen som går i retning av «kritikk av 'velferdsstaten' fra venstre». Denne bevegelsen er begrensa, men den
har vokst kraftig i de siste 15 åra. Uten at vi kan si at vi fanger
opp hele denne bevegelsen, så er vi dens eneste partipolitiske
alternativ. Den ser oss som et håp, fordi den oppfatter vår opposisjon til det herskende systemet som ærlig, prinsipiell, konsekvent. De folka som støtter oss ut fra dette vil ikke behandles
som en taktisk «politisk skillemynt». Tviler de på vår hederlighet, så vender de ryggen til oss.
Denne bevegelsen er svært viktig politisk i Norge nå, til tross
for at dens størrelse er begrensa. Den danner kjerna i massestøtta til det anti-imperialistiske arbeidet. I solidariteten for
streiker. I støtta til de demokratiske rettighetene, mot fascismen. I støtta til de mest radikale og progressive i kunsten og
kulturen. Uten den — ikke Vest-Europas beste massearbeid
for Polen-SOLIDARITET. Ikke mobilisering for transportarbeiderne, tross LO-toppens seige sabotasje. Ikke titalls store
demonstrasjoner for samene og Alta.
Det er åsså bare i denne bevegelsen at det fins et klima for å
føre en stor diskusjon om nødvendigheten av å styrte kapitalismen.
Om maoistene «oppløser seg i sosialdemokratiet» (enten det
skjer «bare» politisk, eller konsekvent, organisatorisk), så vil
det demoralisere og oppløse denne bevegelsen. Det maoistene
sjøl har av massestøtte vil de miste, fordi denne bevegelsen
ikke lar seg drive sløvt tilbake til «faderhuset» som stemme216
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kveg. Viktige kamper vil ikke bli ført. Nødvendige offentlige
diskusjoner vil tørke ut. Norsk kapitalistisk politikk vil slukke
et lite, men svært viktig håp.
For det andre kommer hederlige maoister som velger denne
«taktikken» etter hvert i en håplaus politisk og moralsk situasjon. For hvilken politikk er det egentlig de må «tilpasse seg»,
«gjøre kompromisser med» for å «få kontakt med arbeiderbevegelsen»?
«Nomenklaturens» økonomiske politikk: «Sosial profil på
de sosiale nedskjæringene.»
Arbeideraristokratiets faglige taktikk: «Kjempe før vi gir
opp.»
Utenrikspolitikken: « 'Vest' ELLER 'Øst'».
Klassesolidaritetspolitikken: «Alle må ned i lønn — bare
unntatt de rike.»
Det er ei sak for ærlige sosialdemokrater, som ikke har gjennomskua innholdet i det egne partiets politikk. Det er noe anna
for angivelige kommunister, som har forstått innholdet i denne
politikken og likevel bevisst gir opp kampen mot den, «som en
taktikk». Her blir det spørsmål om bevegelser som brekker
nakken, om endelaus moralsk akkord. Sjølsagt forutsatt at du
har nakke. Og moral. Det dreier seg ikke om «reine hender»
eller «politisk fisefinhet». Det er bare sånn at hvis du må «juge
litt» av maktpolitiske grunner og svindle dine nære omgivelser
år ut og år inn, så risikerer du å bli en kyniker som mister enhver prinsipiell politisk overbevisning.
Men skal vi ikke «søke enhet med de ærlige, radikale aktivistene i sosialdemokratiet?» Jo! Og mer enn det. Når det er
mulig, skal vi i sak slåss sammen med tilmed dårlige folk der.
Med «pampene». Med «nomenklaturen». Med hele partiet,
der vi kan gjøre det på et godt politisk grunnlag.
Men det forutsetter at vi har egen, virkelig styrke. De sosialdemokratiske lederne vil nemlig sjølsagt ikke lage aksjonsenhet
med oss «for våre vakre øynes skyld» (og slett ikke fordi de «blir
overbevist» om at «vi har rett»!). De vil gjøre det fordi det alt
fins en bevegelse som de mener det ikke lønner seg å se bort fra.
Sånn som da de skifta linje overfor Polen-SOLIDARITET.
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For de ærlige, radikale aktivistene er det en viktig stimulans
at det fins en virkelig bevegelse til venstre for dem sjøl, som bl.a.
er en mulig samarbeidspartner. De opplever at svært ofte stiller
«deres» parti ikke opp for sånt som de sjøl mener er viktig og
riktig. Følge sin egen politiske samvittighet eller organisasjonsdisiplinen? Som vi veit, velger for mange for ofte det siste.
Men en virkelig bevegelse til venstre gir dem i hvert fall et
valg! «Dere behøver ikke forlate deres politiske overbevisning
og partiorganisasjon, men dere kan likevel kjempe sammen
med oss for sånt dere sjøl egentlig mener er riktig.» I praksis er
det flere og flere radikale sosialdemokrater som oppfatter en
bevegelse til venstre som ei bra sak for takhøyden «hjemme».
Her er noen som har krefter, som altså er interessante å samarbeide med. Som har en åpen og hederlig politikk, som ikke
juger i argumentasjonen, som altså er ei politisk utfordring det
står respekt av. Hva om denne utfordringa til venstre forsvant? En realistisk mulighet er at det ville drive radikale sosialdemokrater til høyre.
Men betyr ikke dette at jeg «undervurderer de ærlige arbeiderne i sosialdemokratiet»? Er ikke sosialdemokratiet en «folkebevegelse»? Har ikke vi, som maoister, «tru på folket, tillit
til folket»?
All verdens massearmeer som har vært mobilisert i reaksjonære kriger, all verdens store kirkesamfunn som har
predika lydighet på jorda og frelse i himmelen, har bestått av
vanlige, skikkelige, hederlige mennesker. «Folket.» Historiske
erfaringer viser at ideologi og organisasjon er svært sterke midler til å holde folket nede med. Historia viser åsså at slike mektige våpen ikke mister si kraft «med et trylleslag» fordi en eller annen revolusjonær kommer og sier «magiske sannhetsord». Dette drøfta vi alt i kapittel 1.
Jeg har som maoist den tilliten til folket, at jeg trur at det
har evnen til å forstå sine egne interesser, handle i samsvar med
dem og ta kontrollen over sin egen skjebne. Men det skjer som
resultat av en langvarig, smertefull historisk prosess. Og ved
kamp. Ikke ved å legge seg på ryggen, og gi opp å forklare sånne «vanskelige sannheter» som et flertall ennå ikke vil godta.
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Politisk sett mener jeg det er et uttrykk for forakt for og
mistru til arbeiderne i sosialdemokratiet å hevde at det er bare
mulig å oppnå kontakt med dem ved å tilpasse seg deres mest
tilbakestående ideer. Det er ikke sånn i virkeligheten heller.
Det fins masser av sosialdemokratiske arbeidere som elsker å
diskutere, og respekterer folk som forsvarer synspunkter de
ikke deler.
Faktisk er omtrent alle i AKP(m-l)s raskt voksende gruppe
av faglige tillitsmenn valgt med støtte av sosialdemokratiske
arbeidere!
Dessuten er ikke sosialdemokratiet bare et arbeiderparti.
I politikk og ledelse er det først og fremst noe anna. Bare les
stortingsvalglistene! På toppen dominerer høyere stats- og
kommunefunksjonærer, skolesjefer, tiltakssjefer, ordførere,
hva de nå er alle sammen. Før arbeideraristokratene, nå mer
og mer «nomenklaturen». Folk som pendler mellom statskontorene og storkonsernenes styrer, utenlandske ambassader,
internasjonale konferanser, møter i Bonn, Washington, Moskva. Et sjikt tett knytta til statskapital, privat monopolkapital,
og forskjellige, stridende utenlandske imperialistmakter. Som
leder et parti som er det viktigste borgerlige partiet for å beskytte den kapitalistiske stabiliteten i Norge!
Inn i dette partiet skal angivelig maoister gå, fordi de er svake og ikke har klart å slå gjennom i massene. Ut fra denne
svakheten skal de isteden «vinne over» folk i sosialdemokratiet
(eller hele sosialdemokratiet?) fra disse svært velplasserte, godt
organiserte og mektige ledende kretsene. For å oppnå dette,
må slike «maoister» gi opp den eneste faktoren som har gitt
dem ledelsen over virkelig betydelige politiske krefter i enkelte
situasjoner: Evnen til å mobilisere en virkelig massebevegelse
til venstre for, og mot, den borgerlige sosialdemokratiske
ledelsen.
Det beste vi kan si om sånne maoister, er at de lever i en
drømmeverden, der de er fornøyd med å være «sosialdemokratiets nyttige idioter».
Tatt bokstavelig minner dette om galskap og desperasjon.
Tatt på alvor ser det mer ut som en ideologi i «gammaldags»
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marxistisk betydning. Et sett ideer som skal «forklare» en
handlemåte som egentlig har andre drivkrefter som ikke kan
sies åpent.
Som ideologi kan sånn «taktikk» være «brua» for unge,
dyktige maoister fra den opposisjonelle massebevegelsen over i
arbeideraristokratiet og «nomenklaturen». Når trua på egne
langsiktige mål svinner — frister ikke da «den brede vei»,
drømmen om «virkelig makt, nå»? Mulighetene for en rask
karrire for folk som er trent i å snakke, møteteknikk, organisasjonserfaring.
Om AKP(m-I) ikke var noe anna, så var det nemlig 70-åras
beste norske skole i organisasjonsarbeid! Lista over «gamle
SUF-ere>vsom har gjort det skarpt i de mest merkverdige organisasjoner er forbausende. Inklusive sånne som er i DNA!
Vi som fortsatt er kommunister, må likevel kjempe mot ei
politisk utvikling som vil oppmuntre våre kamerater til å gi
opp det seige arbeidet for flertallets interesser, for isteden å
jakte på høyst virkelige muligheter til å gå til topps i staten.
Men er det ikke sånn at når revolusjonen likevel er fjern og
abstrakt, så er det bedre at det sitter marxister og revolusjonære i toppen av staten og gjør det best mulige ut av situasjonen,
innafor de snevre historiske rammene dette setter? Er det ikke
bedre at det fins hederlige, radikale folk i stats- og kommuneadministrasjonen, diplomatiet, statsselskapenes styrer, enn
bare høyrefolk og karrirejegere?
Sjøl har jeg vanskelig for å se forskjellen på «marxisten» med
300 000, som legger ned sjukehus og lukker fabrikker, og høyremannen som gjør akkurat det samme. Ut fra de østeuropeiske
erfaringene er vel kanskje høyremannen det minste ondet? Jeg
har vanskelig for å se det prinspielle skillet mellom den «kommunistiske» karri&ejegeren og den erklærte kapitalist-tilhengeren. Estetisk er vel kanskje likevel den siste å foretrekke?
Nå er det ikke «radikalt» å ønske korrupte administatorer
og funksjonærer under kapitalismen framfor hederlige. At det
fins mange hederlige, pliktoppfyllende og demokratisk innstilte funksjonærer i det norske statsapparatet, tilmed høyt oppe,
det er både sant og bra. At både den gamle borgerlig-liberale
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og den nyere sosialdemokratiske tradisjonen skal ha en viss
grad av æren for det er åsså riktig. At et innslag av kynisk, fordekt hyklersk «kommunisme» skulle kunne bety noen utlufting her, trur jeg derimot ikke. De virkelige kommunistene får
vente til hele statsapparatet kan snus opp ned og få andre herrer!
Der kommunistene kan gjøre en jobb, det er ute hos resten
av flertallet, «ikke blant de rike, men blant de fattige». (Hvis
de med 200 000 sier at arbeiderne i Norge ikke er fattige, så
spør dem om de vil jobbe for arbeiderlønn!) Hvis kommunismen blir «realpolitikk», sperra inne av de snevre rammene for
det som er kortsiktig mulig i Norge, da råtner den, stinker og
forgifter oss."Kommunismen trenger frisk luft, kamp, store,
dristige perspektiver. En politikk for å storme himmelen, for å
snu samfunnet opp ned. Å lage og spre en sånn politikk, det er
kommunismens eneste eksistensberettigelse i Norge.
Lage kompromisser for å tilpasse arbeiderne og folket til kapitalismen, det gjør andre allerede for oss. Mer enn godt nok.

13.6. Vi må kjempe for
et nytt teoretisk gjennombrudd!
(En konklusjon:
«Endelig en gang lære marxismen»)
Min konklusjon er altså: Ikke mindresosialisme og marxistisk
teori, men mer, bedre.
Sjuken til AKP(m-1) er «den vestlige maoistiske sjuken»: Vi
behersker ikke en konkret, teoretisk, marxistisk kritikk av vårt
eget samfunnssystem, og har følgelig ikke en teori for sosialismen, og ikke en strategi og delvis en taktikk som er utleda av
det.
Derfor faller vår praksis fra hverandre i dyktig dagskamp,
som i verste fall kan bli snever, perspektivlaus og høyreorientert, og abstrakte og lite overbevisende, tafatte henvisninger til
«nødvendigheten av sosialismen». Disse to sidene henger ikke
organisk sammen.
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Dette kan forklares historisk ut fra vårt opphav. Vi kommer
fra opposisjonen mot knefallet for kapitalismen i Vesten i de
«gamle» arbeiderpartiene, sosialdemokratene og revisjonistene. Vi greip i opposisjon til det til bedre teorier, til den klassiske «ortodokse» kommunismen fra Stalin-tida, og til den
moderne, maoistiske marxismen-leninismen fra Kina. I disse
teoriene er det sentrale punkter som er riktigere. Men vi hadde
ikke noen kritisk forståelse av feil i dem, av deres utilstrekkelighet for våre vilkår, ja at det kunne være viktige feil og
mangler i dem. Dette må vi overvinne nå.
I det teoretiske arbeidet krever det to saker:
For det første: et grundig kjennskap til den klassiske marxistiske teorien. Analysen av kapitalismen, av imperialismen, klassekampen, statsmakta, de politiske retningene, hele den
historiske materialismen.
Det er nødvendig å beherske dette teoretiske apparatet.
I den tidligere, «klassiske» maoismen i Vesten var det en sterk
tendens til å nøye seg med å beherske revolusjonære paroler,
konklusjoner, legge vekt på holdninger. Dette svarte til spontane tendenser i den vestlige ungdomsradikalismen sjø!: En
«mene og syns»-bevegelse, snarere enn en bevegelse som la
vekt på undersøkelser og viten.
Men hva om vi samtidig lærer saker i den klassiske marxistiske teorien som er feil, og må forkastes? (Noen vil si: En hel
teori som i hovedsak må forkastes?) Jeg har alt sagt meg villig
til å diskutere sånne spørsmål. Men forutsetninga for en sånn
diskusjon av den marxistiske teorien, er først å kjenne den!
Mitt syn er at en kritisk gjennomgang og diskusjon av marxismen vil bekrefte at de sentrale delene av den klassiske marxistiske teorien er riktig og nyttig for oss. Jeg mener åsså at bare
en sånn diskusjon bygd på studier, kan gjøre oss i stand til å
skille ut sånt som ikke er riktig.
Vi må altså endelig en gang ta fatt på oppgaven med å lære
oss den teorien vi har programfesta at vi står for! Men dette
aleine er heller ikke nok. Det kan bare være det første skrittet.
For det andre: Vi må i gang med å bruke denne teorien på å
videreutvikle analysen.
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Vi må finne ut åssen økonomien og klassekreftene konkret
utvikler seg i Norge. Vi må utvikle en strategi og taktikk for
sosialismen ut fra det.
På dette grunnlaget kan vi bl.a. lage oss realistiske ideer om
hvilke allianser vi på et gitt tidspunkt kan vinne, og hvor brei
støtte det under visse forhold faktisk er mulig for oss å oppnå.
Panikkarta ideer om at «siden vi ikke har fått oppslutning
fra hundretusener etter ti års arbeid må vi ta grunnleggende
feil» hopper bukk over denne forma for analyser.
Jeg kan godt tenke meg situasjoner der en revolusjonær bevegelse på grunn av populære «nære» kampsaker blir «oversvømt» av tilhengere og medlemmer som ikke er for de langsiktige måla. (Etter krigen skjedde sånne ting i mange land.)
Hva om de så, i pakt med sine interesser, endrer politikken til
bevegelsen?
Ikke det at dette er noe akutt problem for oss! Jeg trur at det
fins et noe større potensiale for en revolusjonær kommunistisk
bevegelse i Norge i dag, enn det vi klarer å utnytte. «Doble
eller femdoble». Men la oss forestille oss at vi ved et umulig
mirakel korn ut med en halv million tilhengere høsten 1983!
Hva ville skje? Jeg trur sånne som meg ville måtte gå ut og lage
et nytt parti. Så lenge et flertall av den norske arbeiderklassen
fortsatt støtter klassesamarbeidet, setter det grenser for hvor
stor oppslutning vi bør få.
Hvor lang sikt jobber vi i så fall på?
Hvilke endringer trengs for at mulighetene eventuelt skal bli
mye større?
Hva kan vi gjøre som er nyttig før situasjonen endrer seg?
Diskusjonen om sånne spørsmål nå kommer ikke til bånns,
fordi vår teoretiske styrke og de konkrete kunnskapene våre
ikke er bra nok.
For å komme videre trengs det derfor at vi i praksis gjør opp
med ideene om at vi kan drive et marxistisk parti uten å kjenne
marxismen, og at det fins en «ferdig» marxistisk analyse av
våre oppgaver som gjør at vi heller ikke behøver å gjøre
teoretisk arbeid for Norge.
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(En konklusjon: AKP(m-l) må bli
«partiet med alternativet til kapitalismen»)
Hva kan vi oppnå dersom vi klarer å utvikle et teoretisk arbeid
av denne typen?
Vi kan for første gang utvikle en marxistisk teori for sosialistisk revolusjon i et høyt utvikla land av vår type.
Hvem har interesse av det?
Vi sjøl har brennende behov for det. Uten det kan vi ikke
lage en fornuftig begrunna strategi som knytter vår mer og mer
omfattende dagskamp og alliansepolitikk til de langsiktige
måla.
Uten det er vi dømt til å falle fra hverandre eller å degenerere til sosialdemokrater.
Med det har vi grunnlag for å rekruttere og skolere medlemmer, ikke bare til et parti av dyktige «fagforeningstillitsmenn og solidaritetsarbeidere», men til et kommunistisk parti,
med ei omfattende, teoretisk begrunna og konkret dokumentert oppfatning av mange politiske spørsmål og en politisk
disiplin som er begrunna i ei sånn fornuftig oppfatning.
Med det kan vi begynne å gå på offensiven når det gjelder å
forsvare sosialismen i Norge utafor partiet.
Nå stiller massene spørsmål til oss:
«— Åssen kan vi hindre at det går sånn som i Polen, dersom
deres parti får makta?»
«— Hva med forholdet mellom byråkrati og arbeidere i
Sovjet under Stalin og Kina etter 1949? Hva forsvarer dere,
hva er dere imot? Åssen vil dere ha det her?»
«— Det er greit at revolusjonen er bra i India, som den var
bra i Kina i 1949. Men hvilke fordeler betyr revolusjon for oss,
vanlige arbeidere, intellektuelle osv. her?»
«— Hva vil dere gjøre med økonomien? Total sjølberging,
lukking i forhold til verdensmarkedet? Eller handle med utlandet, eksportindustri? Åssen vil dere unngå fattigdom i det
første tilfellet, krisesvingninger og lønnsskiller i det andre?
Eller vil dere godta en del av dette under sosialismen?»
«— Datarevolusjonen truer arbeidsplassene under kapitalis224
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men. Men kan dere garantere at sosialismen betyr flere
arbeidsplasser?»
«— Hvorfor kan vi ikke heller satse på å bevare den sosialdemokratiske velferdsstaten anno 1982, som tross alt er bedre
enn usikre og farlige revolusjonære eksperimenter?»
Og vi kan fortsette å strekke lista.
Kan alle i partiet nå svare på sånne spørsmål? Er det særlig
mange som syns de kan svare på sånne spørsmål?
Men hvis vi skal overbevise folk om at vi har noe å fare med,
så må vi kunne svare fornuftig og overbevisende på sånne
spørsmål.
Jeg mener dette er mulig. Det er mi personlige oppfatning,
etter å ha jobba nokså systematisk med sånne saker særlig i de
siste tre åra, at vi kan komme atskillig lengre enn det.
Jeg mener vi kan legge fram en propagandistisk og agitatorisk teori for sosialismen under våre forhold, som kan føre til
økt oppslutning fra arbeidere, intellektuelle og andre som nå
begynner å søke etter sånne alternativer. Altså igjen, som på
ungdoms- og studentbevegelsens tid, rekruttere støtte på propaganda for sosialismen.
Men denne gangen ikke på en idealistisk og utopisk sosialisme, som tilbyr å «løse alle menneskelige problemer». En konkret og vitenskapelig begrunna, realistisk sosialisme som
framstiller et alternativ til de sosiale følgene av krisa i kapitalismen, til imperialismens herjinger.
Er massene interessert i sånt?
Ja, mange er det. Framveksten av Dammann-bevegelsen i
Norge er ett uttrykk for sånn teoretisk søking hos nokså mange
mennesker. Radikaliseringa av grunnplanet i Labour i England
og forslaga om mer «sosialistiske» reformistiske løsninger av
den engelske krisa fra den kanten er et anna uttrykk av den
sorten.
Jeg mener vi har mulighet for å gjøre langt bedre arbeid med
dette enn sånne bevegelser!
Jeg mener vi har mulighet for å lage en teori som holder «i
dybden», altså som er omfattende, sammenhengende og vil tilfredsstille folk som kommer med ei teoretisk, kritisk innstilling
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og stiller store krav til at teorien skal være helhetlig og dokumentert.
Og som samtidig kan være konkret, agitatorisk: La seg
utmynte og forklare i paroler som kan gi eksempler på hva
sosialismen kan bety hos oss som er til fordel for massene i
land av vår type.
Løsninga av denne oppgava er mulig, åsså fordi vi kan
«stjæle» fra ikke-marxistiske retninger og statsorganer som
har gjort empirisk og teoretisk arbeid.
Det er ingen grunn til å rynke på nesa av det! Gamle Marx
og Lenin gjorde det med største selvfølgelighet.
Et rikt materiale fins, som viser krisa i kapitalismen, samla
av forskjellige kapitalistiske statsorganer i de vestlige landa
sjøl!
Eller ta Dammann-bevegelsens kritikk av kapitalismen. Mye
av denne kritikken er riktig, akkurat som mye av kritikken fra
de utopiske sosialistene som Marx studerte var riktig. Feilen
ved denne kritikken er at den munner ut i utopiske løsninger.
Eller ta forslag til reorganisering av det engelske samfunnet
fra kretser i det britiske Labour. Mange av de forslaga som blir
lagt fram er godt dokumentert, fornuftige. Den grunnleggende
feilen ved dem er at de går for kort. De tar ikke med at det er
nødvendig å ta over statsmakta, styrte kapitalismen, innføre
proletariatets diktatur, for virkelig å få satt sånne planer ut i
livet på en effektiv måte.
Jeg trur vi kan gjøre et arbeid der vi kommer langt videre
med sånne saker i de nærmeste åra.
Dersom vi klarer det, kan vi etter hvert overvinne de mest
grunnleggende årsakene til partikrisa.
Vi kan «gjøre ferdig spranget fra ungdomsbevegelsen over
til å bygge på proletariatet».
Vi kan «forene partiet og skape en sterk frivillig disiplin på
grunnlag av en felles teori og strategi, marxismen-leninismenmaoismen brukt til å lage en teoretisk analyse av våre
forhold».
Vi kan «utvikle oss fra 'streike- og Sør-partiet' m.m. til åsså
å bli partiet med alternativene til det nåværende systemet, som
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forener de nære dagskampene med økt forståelse for nødvendigheten av sosialismen».
Å diskutere og jobbe med sånne spøramål mener jeg er langt.
viktigere kenn å diskutere partiet AKP(m-ps interne problemer
i og for seg, som jeg har gjort i denne boka.
Å skrive om teoretiske spørsmål som dreier seg om analysen
av kapitalismen i vår del av verden, problemene i sosialismen
og dens utvikling videre fram til kommunismen o.l., mener jeg
derfor åsså er langt viktigere for partiet enn å skrive ei sånn
bok som denne. For ikke å snakke om at det er langt viktigere
for arbeiderklassen!
Derfor er det sånne spørsmål jeg nå prøver å jobbe med,
istedenfor den mer gravende og sjølopptatte forma for navlebeskuing i partiets problemer.
Men om vi kommer noen vei er sjølsagt avhengig av langt
flere enn meg. Det er avhengig av teoretiske studier, diskusjon,
undersøkelser fra et stort antall av partiets medlemmer og venner. Dette vil avgjøre om vi blir stående stille og til slutt faller
tilbake, eller om vi skal gjøre et nytt, historisk sprang framover.
Her slutter denne boka, og her begynner sånt teoretisk og
politisk arbeid som er virkelig interessant.
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Boka er e-publisert i fem filer.
De øvrige filene finnes i pdf-arkivet.
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TRON ØGRIM, som skreiv «MARXISMEN —
vitenskap eller åpenbaringsreligion?» har laga et
debattinnlegg om:
KOMMUNISMEN I VERDEN
(bokas første del)
Hvorfor noen partier blir sterke, mens andre ørsmå
Den «gamle» kommunismens
«sovjetisk/europeiske ensidighet»
Utviklinga av den «nye», maoistiske kommunismen
Den store ungdomsbevegelsen i Vest — vekst og fall
Hvorfor maoismen i Vest har brutt sammen de siste
5 åra.
DET NORSKE SAMFUNNET OG AKP(m-1)
(bokas andre del)
«Klassesamarbeidsstaten» i høyt utvikla land
«Det tredje riket» — Japan — «den nordiske
velferdsstaten»
Tar en ny statlig borgerklasse makta i Norge —
«østeuropeisk nomenklatur»?
Partisystemet i Norge
Hvilken rolle spiller AKP(m-1) i det norske
samfunnet?
Krisa i AKP(m-1). Har partiet ei framtid?
Forfatteren mener sjøl at flere av påstandene han
kommer med er dristige og foreløpige.
ISBN 82-7094-325-8
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