Tron Øgrim:
Marxismen – vitenskap eller
åpenbaringsreligion?

IV
KRITIKK A V DEN
INTERNASJONALE
MARXISTISKE
TRADISJONEN

Historiske eksempler
Del Il var kritikk av en ide og del Ill av et konkret politisk
spørsmål. Del IV beveger seg enda lengre fra det allment-·
teoretiske til det historisk-konkrete. Det er gjennomgangen av
ei lang rekke historiske eksempler. Dette er en del av råmaterialet som jeg bruker for å trekke de teoretiske og politiske
slutningene før og etter i boka. Her får altså leseren en viss
sjanse til å «kikke meg i korta»: Framstillinga inneholder
mange av premissene for konklusjonene som står andre steder.
Dette er altså del IV.

Boka er delt i sju filer.
Øvrige filer finnes på pdf-arkivet.
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Kapittel 18

Hva er den internasjonale
marxistiske tradisjonen?
De kommunistiske partienes politiske linje er mye mer enn det
partiene av og til vedtar i form av korte partiprogrammer.
De marxistiske partienes politikk er forma av en diger tradisjon som er mer enn 130 år gammal. l hele denne tida har det
eksistert en levende marxistisk bevegelse som har samla en
mengde erfaringer. Disse erfaringene er med på å påvirke de
marxistiske partiene når de tar stilling til spørsmål i dag, enten de er vedtatt og sammenfatta i partiprogrammer eller ikke.
Alt dette kaller jeg den internasjonale marxistiske tradisjonen .
En mengde av disse erfaringene er samla i skrifter av de
viktigste marxistiske teoretikerne Marx, Engels, Lenin, Stalin
og Mao. Dette blir vanligvis uttrykt i telegramstil i kommuhistiske partiprogrammer gjennom formuleringer som at partiet
«studerer de marxistiske klassikerne» eller «bruker marxismen-leninismen Mao Zedongs tenkning i samsvar med forholda i Norge».
Verkene til de fem aleine er på ti-tusener av trykksider. l tillegg fins det svære mengder erfaringer som ikke er behandla
der, men som likevel lever videre og påvirker politikken.
Det er erfaringene fra de største og viktigste arbeiderpartiene, fra de største revolusjonene og revolusjonære krigene, fra
de viktigste nasjonale frigjøringsbevegelsene og fra mange
forskjellige sosialistiske og folkedemokratiske land.
Verdens kommunistbevegelse har f. eks. blitt påvirka av (de
positive og negative) erfaringer fra det tyske sosialdemokratiske partiet før l. verdenskrig og det tyske kommunistpartiet
før 1933. Her i Norden er denne historiske innflytelsen spesielt kraftig. Kommunistpartiene er påvirka av Pariskommunen, Oktoberrevolusjonen og den kinesiske revolusjonen.
Men det fins også kraftig påvirkning fra den spanske borgerkrigen, den jugoslaviske revolusjonen og de anti-fascistiske
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motstandskampene som kommunistene førte i de andre europeiske landa. I de siste 20-25 åra har kommunistpartiene fått
sterke inntrykk fra nasjonale frigjøringsbevegelser som den i
Algerie, revolusjonen på Cuba, frigjøringskampene i SørAfrika, Midt-Østen og Vietnam-Laos-Kampuchea.
Partienes oppfatning av sosialismen er prega av Lenins og
Stalins Sovjet og av Maos Kina . Men også av annen innflytelse. Kommunistene i Vesten hadde mye kontakt med ØstEuropa - i Norden særlig med Øst-Tyskland og Polen. Den
europeiske marxist-leninistiske bevegelsen etter 1960 hadde ei
tid svært mye kontakt med Albania.
(Og så videre.) Det er mulig å fortsette å gi eksempler. Og
her har jeg ikke nevnt de nasjonale erfaringene som er særegne for hvert enkelt land, sånn som i Norge: DNAs revolusjonære periode 1918-23, motstandskampen 1940-45,
Furu botn-oppgjøret osv.
Det som er bra med dette erfaringsmaterialet, er at det er
godt råstoff for å skjerpe forståelsen av åssen klassekampen
utvikler seg. Vi er heldige som har et sånt materiale og slipper
å starte på bar bakke.
Men det blir fa rlig dersom tradisjonen blir behandla ukritisk . Nettopp fo rdi den er så svær, og fordi erfa ringene delvis
er motstridende, går det an å finne argumenter som kan begrunne m ye rart - hvis vi tar som utgangspunkt at alt er gull,
alt er riktig.
Mye er også råmateriale. Mye er dårlig oppsummert. Sånn
må det være. Ingen Jager ei svær og detaljert, holdbar oppsummering av et så digert emne på kloss hold. Historia vil etterhvert avsløre mer om hva som var riktig og hva som var
gærent. Blanda med viktige og riktige erfaringer fins også fordommer, politiske feilslutninger som kommunistene har trudd var
sannhet en gang, og som senere aldri har blitt skikkelig kritisert.
Hvis vi sammenlikner alle disse erfaringene med et flyttelass , så kan vi se det sånn : Her er helt nødvendige saker vi
trenger hver dag. Så fins det også en svæ r mengde andre nyttige greier. Og oppimellom har det stikki seg skrot og skrammel som blei slengt opp på loftet en gang, og som vi aldri har
brydd oss med å se over og kaste.
Vi trenger erfaringene, men vi er samtidig nødt til å behandle tradisjonen kritisk.
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Her vil jeg prøve meg på ei sånn historisk-kritisk gransking.
Jeg vil ikke ta for meg den norske kommunistbevegelsens
særegne historie.
Jeg vil se på:
- Sterke og svake sider ved arbeidet til de marxistiske klassikerne Lenin, Stalin og Mao.
- De historiske erfaringene fra noen sosialistiske land , og fra
noen frigjøringsbevegelser i de siste tiåra.
Jeg er ikke skolert for å drive historisk forskning, og jeg
har ikke de praktiske mulighetene til det heller. Jeg driver politisk polemikk . Jeg vil ikke engang prøve meg på å lage noen
historisk gyldig sluttoppsummering av disse spørsmåla. Ingen
kan det. Det ville være stormannsgalskap å forsøke.
Det jeg ønsker, er å reise en del spørsmål som jeg håper kan
sette tenkern i gang hos folk, og vise en metode som jeg mener vi bør bruke når vi angriper disse spørsmåla .
Ellers er det mye jeg ikke tar opp. Og det vil sikkert vise seg
at jeg tar feil på noen punkter.
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Kapittel 19

Lenin
Lenin gjorde noen feil
Lenins historiske innsats er nærmest utrolig. Det er ikke uten
grunn at vi kaller oss marxist-leninister. Da han begynte å
jobbe, var sosialismen en utopi sorn et flertall vel aldri trudde
skulle bli virkelighet. Da han døde, var han lederen av verdens første sosialistiske stat med over 100 millioner innbyggere. Det er umulig å tenke seg dette resultatet uten bolsjevikpartiet. Men bolsjevikpartiets politikk var prega tvers gjennom av lederen Lenin. Mindre enn ti år før revolusjonen var
det perioder da Lenin nærmest egenhendig hindra dette partiet å gå i oppløsning. Få enkeltmennesker har endra verdenshistoria så mye som Lenin.
Men samtidig var Lenin ikke noe anna enn en mann. Hans
kunnskaper og erfaring var sjølsagt begrensa. Det er klart at
han gjorde feil.

KOMINTERN
Jeg har lagt fram mitt syn på KOMINTERN. At Lenin stifta
KOMINTERN var ikke nødvendigvis noen feil. Men at han i
1920 trudde at det var mulig å lage en demokratisk-sentralistisk ledelse for kommunistene i hele verden, og heller ikke tok
noen forbehold om hva denne ledelsen kunne og ikke kunne
gjøre, det oppfatter jeg som en filosofisk feil. Det svarte ikke
til verdenssituasjonen i 1920, og det kommer ikke til å svare
til verdenssituasjonen i lang tid framover heller.
Jeg trur at dette hang sammen med at Lenin i tida etter Oktoberrevolusjonen overvurderte grovt de kortsiktige sjansene
for revolusjonen andre steder i verden . Han trudde på revolusjon i de viktigste landa i løpet av få år og utvikling fram til
det klasseløse. kommunistiske samfunnet på en generasjon.
Lenin sa til en kongress av KOMSOMOLere (ungkommunister i Sovjet) at de ville få oppleve kommunismen i si levetid.
Denne typen feilvurderinger er ikke noe nytt i den marxistiske bevegelsens historie. Jeg var inne på at Marx og Engels

98

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

også overvurderte revolusjonens sjanser på kort sikt i si tid.
Dessuten var det vanlige synet i den sosialistiske bevegelsen
under første verdenskrig at når sosialismen seira i ett av de
store landa, ville den raskt få følge av revolusjon i de andre.
Jeg trur at det var ut fra et sånt syn at Lenin så det som
viktig å skynde seg og organisere et sentralisert verdensparti
som kunne spille en ledende rolle når verdensrevolusjonen sto
på trappene. Vi må forstå at Lenin gjorde disse feilvurderingene ut fra de enormt store og veldig raske endringene som
skjedde i Russland. Men resultatet blei at han i en viss grad
mista kontakt med virkeligheten - mista fotfestet og svevde i
lufta. Det er en nyttig lærepenge for oss at sjøl den store Lenin, som ellers hadde så god evne til å gripe den konkrete situasjonen, også til de grader kunne vurdere situasjonen feil.

Sovjetene
Lenin overvurderte også det allmenne ved Sovjetrevolusjonens former. Han trudde at proletariatets diktatur
allment ville nytte den samme organisasjonsforma som i Russland: Sovjeter (russisk for råd). Derfor dreiv han propaganda
for at alle sosialistiske revolusjoner skulle føre til opprettelse av sovjeter. Men utviklinga seinere har vist at nye revolusjoner har utvikla organisasjonsformer for folkemakta som
kan skille seg ganske mye fra de russiske rådene. Lenins propaganda gjorde en del skade - den hindra kommunistene i å
leite etter konkrete former for revolusjonær masseorganisering som svarte til situasjonen i de forskjellige landa.

Avskaffe hæren?
Jeg trur Lenin også ellers gikk for langt når det gjaldt å slå
fast på forhånd åssen det sosialistiske samfunnet ville se ut i
detalj. Tå L eks. et av hovedverka hans, Staten og revolusjonen. Her gir han på grunnlag av erfaringene fra Pariskommunen og teoretiske betraktninger et svært konkret riss av statsorganisasjonen under sosialismen. Han sier bl. a. at den stående hæren og politiet vil bli erstatta av frivillige organisasjoner av arbeidere. Det er ingen tvil om at Staten og revolusjonen er ei svært god marxistisk bok. Problemet er bare at
mange av de praktiske løsningene han anviser aldri er blitt
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brukt i noe sosialistisk land. Lenin avskaffa heller ikke det
konvensjonelle politiet eller den gammaldagse formen for stående hær da bolsjevikene kom til makta. Ingen andre sosialistiske land har gjort det heller. Er det Lenin eller alle seinere
sosialistiske land som har tatt feil? Jeg mener Lenin tok feil.
Så lenge det fins imperialistiske armeer, kan ikke arbeiderklassen forsvare statsmakta si uten at arbeiderstaten har en
profesjonell hær leda av yrkesmilitære. Men da tok også Lenin kjeften for full når han sa at en sånn hær kunne erstattes
av væpna arbeidermilits.

Et enormt framskritt: partiteorien
For partiteorien betydde Lenin et veldig skritt framover. Han
slo fast at revolusjonen ikke kommer av seg sjøl, den faller ikke ned i fanget på arbeiderklassen som en moden frukt. Når
den revolusjonære krisa er der, må arbeiderklassen gripe sjansen og ta makta. Men det krever at den har et organisert redskap til det: et revolusjonært marxistisk parti. Lenin slo fast
at et revolusjonært parti kan ikke inneholde folk som er mot
revolusjonen eller som ikke vil følge partidisiplinen når kampen krever det. Han definerte begrepet demokratisk sentralisme, som ikke er noe Lenin «fant på)), men noe han oppdaga:
det er arbeiderklassens organisasjonsform i klassekampen.
Først demokratisk diskusjon og beslutning, så må beslutninga
følges disiplinert av alle og settes ut i livet under en demokratisk valgt sentralledelse. Denne organisasjonsforma er særegen for proletariatet som klasse nettopp fordi proletariatet ikke har eiendom (ikke eier produksjonsmidler) og i begynnelsen ikke eier maktmidler som . penger, aviser, våpen, mens
borgerskapet har alt dette. Derfor kan proletariatet bare vinne
framgang i kampen ved slutte seg sammen, sentralisere sin
vilje gjennom demokratisk beslutning og utnytte sitt overlegne
antall gjennom disiplinert handling . Samtidig fins ikke den typen antagonistiske motsigelse innafor proletariatet som privateiendommen skaper i borgerskapet. Derfor kan proletariatet skape en enhet innafor sin klasse, som borgerskapet ikke
kan få til innafor sin.
Før Lenins tid var det vanlig å se på det marxistiske partiet
som en propagandaorganisasjon som kunne nøye seg med å

*
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drive propaganda for revolusjonen, så ville arbeiderne spontant ta makta når tida var inne. Det var også vanlig å se det
som et parti der hele klassen om mulig skulle være medlemmer, også de arbeiderne og arbeiderlederne som var motstandere av marxismen og revolusjonen og tilhengere av liberal
borgerlig politikk. Lenin slo fast at det er nødvendig at de revolusjonære marxistiske arbeiderne splitter seg fra de borgerlige reformistene. Det er forutsetninga for at partiet ikke bare
blir en propagandaklubb men også et kampparti som kan lede
arbeiderklassen til makta.
Lenin organiserte sjøl det første virkelige moderne kommunistiske partiet - Bolsjevikpartiet. Dette er vel ikke den minst
viktige grunnen til at vi kaller oss marxist-leninister.

Feil i parti kam pen
Men ser vi på Lenins konkrete behandling av indre organisasjonsspørsmål, så vil vi med vår erfaring - naturlig nok noen ganger finne at han var primitiv. Ta som eksempel hans
behandling av motsigelsene i sentralkomiteen i de siste leveåra, da bl.a. Stalin sto skarpt mot Bucharin. Lenin evna ikke å
se det politiske innholdet i disse motsigelsene, kanskje fordi
alle parter snakka ham etter kjeften. Det han anviste for å løse dem, var at det skulle opprettes et eget organ (kontrollkomiteen) som skulle holde oppsyn med sentralkomiteen. Jeg
oppfatter denne løsninga som mekanisk og kunstig, og det er i
hvert fall sikkert at motsigelsene som Lenin bekymra seg
over, ikke blei det spor mindre av den grunn.

Lenins etterlatte skrifter
Ettersom så veldig mye av det Lenin skreiv er bevart og gitt
ut, fins det sjølsagt også saker som kan misbrukes. Noen ganger snakka Lenin om saker han ikke hadde greie på, noen
ganger uttalte han seg fort og unøyaktig, noen ganger har historia gått fra hans (kanskje engang riktige) konklusjoner. De
albanske lederne har prøvd seg på sånt demagogisk sitatmakeri. Det er verdt å merke seg at de ofte også må feilsitere Lenin
for å finne støtte for sitt syn.
Likevel har Lenin i all hovedsak rett, og det han skriver er
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krystallklart. Det er forbausende at det ikke er mye mer feil i
verkene hans. For voksne folk gir del at vi har så mye av Lenins verker tilgjengelige, inklusive uferdige arbeidsnotater og
andre ting som ikke har så stor presisjon , mulighet for ei verdifull innføring i åssen han jobba og tenkte. At han tok feil
har vi bare godt av å lære.
Nesten alt Lenin skreiv er fullt av kloke tanker, nesten alt
er det noe å lære av. Det er få måter å bruke tida bedre på
enn å (blant anna) lese Lenin.
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Kapittel 20

Stalin
A. Mye ugjort i marxistenes
kritikk av Stalin
I 20 år har marxist-leninister sagt at Stalin gjorde mest bra og
hadde noen feil. Dette har blant anna vært summert opp i kinesernes ganske brukbare tallforhold «70 prosent riktig, 30
prosent feil» (det er ikke ment å være eksakt, men skal symbolisere mest rett men også grove feil). Samtidig har vi i praksis ikke jobba skikkelig med å gå grundigere inn på akkurat
hva de 30 prosent feil var. Det henger sammen med flere saker.
Vi har vært innblanda i stadig kamp med revisjonister,
trotskister og tradisjonell borgerlig reaksjon. De vil bryte ned
all tradisjon fra Stalin-tida, vi ønsker å forsvare det som er
bra i denne tradisjonen.
De albanske lederne har dessuten tatt over en god del av
Stalins feil, og de var i praksis svært lite interessert i at noen
gikk Stalin for nøye etter i sømmene. Dette har naturligvis
hemma ei virkelig kritisk gransking for å skille det gode fra
det dårlige.
Den kommunistiske bevegelsen i Vesten er nå liten og uutvikla. På Stalins tid var resultatene veldig store, og vi har aldri nådd det nivået. For oss i Vesten framstår derfor denne
perioden som en gullalder.
Alt dette fostrer ei ukritisk holdning som har prega oss, enda vi i allmenne ordelag har sagt en del om at Stalin gjorde
feil, han var ikke noen Mao osv.
Virkelig kritisk gjennomgang betyr at vi ikke bare navngir
feila med det ubestemte pronomenet «noen», vi må også si
noe om hvilke feil.
Det første vi da må ha klart, er de grunnleggende premissene vi kritiserer Stalin ut fra.

Mitt utgangspunkt for kritikk av Stalin
Her fins det to syn som står skarpt mot hverandre. Jeg vil
forklare hvorfor jeg velger det ene og avviser det andre.
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Disse syna kan uttrykkes klart gjennom svara på to spørsmål:
l) Var Stalin-tida i hovedsak bra eller dårlig?
2) Hvem representerte Stalin?
Mine svar:
På det første: Oktoberrevolusjonen var et svært framskritt
for sovjetfolket og for hele menneskeheten. Hvor svært dette
framskrittet faktisk var, viste seg i praksis i den såkalte Stalintida. Etter Lenins død leda Stalin det sosialistiske Sovjet. Under hans ledelse fortsatte Sovjet å bygge sosialismen og støtte
revolusjoner i andre land. Hovedsida ved dette var bra. Hovedsida ved Stalin blir derfor også bra. Han må vurderes som
en stor revolusj onær og en stor marxist.
På den andre: På Stalins tid blei det gamle borgerskapet
undertrykt. Nye byråkratiske tendenser bidro til å utvikle et
nytt borgerskap, men byråkratene fikk ikke den friheten til å
ødelegge hele Sovjetsamfunnet som de har nå. Arbeiderklassen blei herre over fabrikkene. Bøndene fikk jord. Mindretallsnasjonene fikk nasjonale rettigheter. Dette representerte
proletariatets interesser. Den største krigen Sovjet førte, var
mot den tyske nazismen. Dette representerte også proletariatets interesser. Hovedsida ved Stalin var at han representerte
proletariatets interesser.
Ut fra denne vurderinga, blir det to viktige grunner til å
studere Stalin:
Han leda oppbygginga av sosialismen . Vi vil også gjerne
bygge sosialismen. Derfor må vi lære av det riktige han gjorde.
Samtidig gikk han i land som ikke var kartlagt før. Mange
ganger gikk han også feil. For oss, som følger etter, er det
nødvendig å gjøre opp med disse feila . Vi ønsker jo nettopp å
lære av feila hans for å ikke gjøre dem etter.
Denne vurderinga har altså to sider. For det første at hovedsida var bra. Dette har stor praktisk betydning og er ikke
en tom frase. For hvis hovedsida ikke var bra, så må vi forkaste erfaringene fra det sosialistiske Sovjet før 1956 eller beskrive dem som i hovedsak negative. Da kaster vi barnet ut
med badevannet. For det andre at det blei gjort store og viktige feil. Dette har også praktisk betydning. For hvis vi ikke
innser disse feila og unngår dem , så risikerer vi at vi til slutt
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, får samme skjebne som Stalin: feila overmanner oss, kontra·
revolusjonen tar makta.
Jeg mener det er sånn vi må gå fram hvis vi vil lage ei marxistisk vurdering. Det må bety å se på Stalin som en viktig historisk person, ikke først og fremst fordi Stalin sjøl hadde mystiske krefter, men fordi han representerte mektige klassekrefter. Derfor fikk også beslutningene hans store historiske
virkninger. Videre tar vurderinga utgangspunkt i fakta. De
svære historiske framgangene i Sovjet etter 1917 er fakta, og
vi kan ikke kalle oss materialister dersom vi nekter for at de
fins.

Det borgerlige utgangspunktet
for kritikk av Stalin
Et helt anna syn har .dominert den offentlige debatten om Stalin i Norge siden 1950-åra. Dette synet er prega av tradisjonelt
borgerlig, revisjonistisk og trotskistisk hets mot Stalin. Disse
folkas svar på de to spørsmåla kan sammenfattes sånn:
l) «Stalintidas Sovjet var et helvete på jord» - dvs. alt eller
nesten alt i Sovjet i denne perioden var dårlig.
2) Dette skyldes Stalins personlige feil - denne demoniske og
allmektige lederen var «en blodtørstig galning» «en syfilitiker» «en paranoid sadist» «tvers gjennom middelmådig» eller
noe annet fælt, og på grunnlag av disse skrekkelige egenskapene omskapte han Sovjetsamfunnet i sitt bilde.
Fra min synsvinkel har det ingen hensikt å delta i en seriøs
vitenskapelig diskusjon som begynner på så gærne premisser.
Fra et historisk materialistisk synspunkt er utgangspunkt
nr. 2 (den «allmektige» og «demoniske» Stalin) absurd, fordi
historia skapes av menneskem.assene som er delt opp i klasser,
og ikke av enkeltindivider som handler uten grunnlag i klasseinteresser.
Idi Amin var gæren nok for hvem som helst. Men galskapen hans blei politisk viktig fordi han kunne spille på klasseinteressene til krefter utafor Uganda (først England og Israel, seinere Sovjet og Libya) og innafor Uganda (først ugandesisk borgerskap i strid med inva_ndra indisk handelsborgerskap, seinere nubiske stammeinteresser).
Men de fleste av dem som snakker om den «vanvittige»
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Stalin stiller ikke en gang spørsmålet om hvem han representerte. I steden konstruerer de en overnaturlig gude-Stalin, en
djevel-gud som uten grunnlag i noe annet enn sin egen galskap kunne tvinge l 00 millioner mennesker til å handle mot
sine ønsker i 30 år. (Se f. eks. Krustsjovs «hemmelige» tale,
1956, et grunnleggende kildeskrift i hetsen mot Stalin.) Men
jeg trur ikke på noen guder. Ikke Jahve, ikke Marx og heller ikke Satan-Stalin.
Videre betyr utgangspunkt nr. l (lkkeno var bra i Stalintida) i praksis å avskrive at det skjedde noe bra etter Oktoberrevolusjonen.
For Lenin daua i 1923 og Stalin fulgte etter ham. Men hva
var Sovjet under Lenin? Intervensjonskriger og tsjeka-terror
(tsjekaen var det første navnet på det hemmelige politiet).
Hungersnød, desorganisering av industrien, korrupsjon og
allment kaos. På Lenins tid fantes ikke noe sosialistisk jordbruk av betydning. Det fantes småborgerlig jordbruk som var
skapt ved oppdeling av føydalgodsene. Det som fantes av sosialistisk industri, var elendige greier og sto stort sett stille.
Det var også enestående revolusjonært heltemot, fantastisk
offervilje fra millioner av revolusjonære, og en blomstrende
revolusjonær kultur som spente fra verdifulle teoretiske verker og strålende kunst til overspent ordgyteri og hule revolusjonære fraser. Heltemotet og den revolusjonære blomstringa
var beundringsverdig. Men når det gjaldt å o rganisere produksjonen og skape et ordna og noenlunde trygt liv for de arbeidende massene, så fungerte nok Lenins Sovjet i 1922 tross
alt dårligere enn tsarens reaksjonære diktatur ti år før.
Jeg mener ikke at det betyr at det var gærent å gjøre revolusjon. Heller ikke at Lenin tok feil. For revolusjonsåra med
kaos og hungersnød var nødvendige som en overgangsperiode, før Sovjetstaten kunne få konsolidert seg og begynne å
bygge opp igjen. De svære fabrikkene, det kollektiviserte
jordbruket, det enestående skoleverket og universitetsvesenet,
de nye skriftspråkene til titalls av nasjoner osv. var frukter av
Oktoberrevolusjonen. Men disse fruktene blei høsta i den angivelig <<forferdelige Stalintida». Det var etter Lenins død, og
særlig etter 1930, at disse sakene begynte å få betydning.
Men hvis jeg måtte godta at Stalintida i hovedsak var dårlig, så måtte jeg logisk sett slutte at hele perioden etter Okto106
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berrevolusjonen var dårlig. For hungersnød og krig kan aldri
være bra i seg sjøl, det kan bare forsvares dersom det som
kommer etterpå er bra. Om følgen av revolusjonen var massesult, massedød og så 30 helmørke år - hva var da bra ved
Oktoberrevolusjonen?
En sånn vurderingsmåte er ubrukelig. Stalin blir et mystisk
vesen og ikke en historisk person . Vurderinga av utviklinga av
Sovjet blir ikke materialistisk men moralistisk: året 1933 vurderes ikke mot året 1905, men mot hva Stalin-kritikeren mener er den ideelle samfunnsforma. Det er som å vurdere renessansetidas italienske byer mot Haugesund i 1970-åra og kritisere renessansen for at kloakkvesenet var mangelfullt og at
det var umulig å få telefon. Ei sånn vurdering bygger ikke på
fakta. Den avviser som uinteressant de svære forbedringene
som virkelig skjedde i Sovjet, og som uansett er av de viktigste verdensbegivenhetene dette hundreåret har sett.
Kritikk av Stalin - ja. Men på premissene til den borgerlige anti-Stalin,hetsen? Nei!
Over til den konkrete Stalin-kritikken.

B. Noen av Stalins politiske feil
Jeg mener at mange av Stalins feil i politikken kan spores tilbake til to kilder:
- en tendens til kommandometoder i løsninga av politiske
spørsmål
- en tendens til idealisme og mekanisk materialisme i filosofien . Dette siste skal jeg ta for meg litt seinere.
Jeg trur det er gærent å gjøre spørsmålet om kommandometoder til hovedsida. For hadde folket bare blitt kommandert, mot sin vilje, til å løse de svære oppgavene, så hadde de
heller ikke blitt løst. Ungdommen lot seg mobilisere til å bygge kjempefabrikkene og til å dø i kampen mot Hitler fordi
· den var enig i politikken og forsto at dette var viktig. Stalin
hadde massenes støtte i Sovjet og svær massestøtte i utlandet
fordi han i politiske spørsmål i hovedsak hadde rett. Han
lever i sovjetfolket uansett om liket hans blir brent og byer
skifter navn, og til tross for feila han gjorde. Når sovjetfolket
vurderer ham mest positivt så har sovjetfolket rett. Derfor
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griper også dagens russiske fascisme tilbake til ham og bruker
ham som symbol på «et sterkt Russland» - fordi han fortsatt
er virkelig populær.
Likevel var kommandometodene ei svært viktig biside og ei
svært skadelig sak.

Debatt og «monolittisk enhet»
Et nøkkelspørsmål var synet på debatt og opposisjon. Riktignok var det offisiell politikk at debatt skulle være tillatt, og
det var virkelig noen interessante debatter. Men et gjennomgående trekk var likvel at ulike meninger blei sett på som noe
farlig, et sjukdomstegn.
Samtidig med at det offisielt var ønskelig med debatt, var
det også offisielt «monolittisk enhet» i partiet, og det skulle
gjelde svæ rt mange spørsmål. Men «monolittisk enhet» er
umulig i et parti med 15 medlemmer, og enda vanskeligere i et
stort parti med mange millioner medlemmer. l virkeligheten er
målsettinga «debatt» og målsettinga «monolittisk enhet» helt
umulige å forene. De samme ideene om «monolittisk enhet»
skulle praktiseres i samfunnet utafor partiet og internasjonalt.
«Monolittisk enhet» er umulig, og dobbelt umulig så lenge
overbevisning gjennom diskusjon ikke blir brukt. I forma kan
sånn enhet innføres for ei tid. Men det forutsetter tvang. I
praksis vil derfor ei sånn linje tvinge fram at tvang brukes
som et rutinemessig middel til å holde orden i partiets egne
rekker, og blant folk som er for revolusjonen.

Holdninga til kritikk
Å undertrykke kritikk får alvorlige følger. På den ene sida
kommer viktige saker ikke fram hvis det kan oppfattes som
kritikk. Sannheten er forbudt hvis den blir oppfatta som «kritisk». På den andre sida fører denne stilen til konkurranse i
øyentjeneri: Det utvikles en skrivestil som går ut på å overgå
andre i å forklare hvor bra alt er, sånn at forfatteren kan demonstrere sin lojalitet og avansere. Virkeligheten blir vekk,
propagandaen speiler offisielle myter. Stalin var gjennom det
også med på å skape den internasjonale stilen med «alt går
bra i Sovjetunionen».
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Feil i behandlinga av intellektuelle
Intellektuell produksjon er, som Zhou Enlai meget klokt har
sagt, underlagt spesielle lover. Det nytter ikke å kreve at Einstein produserer i metervis, det forutsetter at du skaper et miljø der han kan jobbe og lar ham jobbe i sitt eget tempo. l vitenskapene hadde Sovjetstaten stor framgang fordi den bygde
et godt grunnskolevesen og hadde mange intellektuelle. Men
etter ei tid begynte ideologien å bremse den vitenskapelige utviklinga, fordi det blei mulig å få godkjent eller avvist vitenskapelige teser på «politisk» grunnlag. På kunstens område
blei det også oppnådd svære ting, bl. a. innafor litteraturen.
Men samtidig blei uttrykksformer utafor strengt realistiske
undertrykt. Overfor den progressive kunsten i Vesten fulgte
Sovjetstaten ei sekterisk linje. Et grovt eksempel er Zhdanovs
forvrøvla tale der han pompøst og feilaktig avskriver mesteparten av samtidslitteraturen i Vesten som verdilaus.

Overgrep mot opposisjon
Stilen med hard undertrykkelse av opposisjonen begynte etter
1917, den var ikke noe som oppsto først under Stalin. Jeg
skal komme tilbake til det i et eget kapittel. Det jeg vil nevne
her er at vi norske kommunister har polemisert mye mot det
som kan kalles conquestisme (etter Robert Conquest, forfatter av den anti-stalinistiske boka Den store terroren). Det vil
si: vi har avvist de borgerlige historiene om 20 millioner drepte, 60 millioner drepte, alle som blei fengsla og skutt i 30-åra
var uskyldige osv. Jeg mener vi har gode kort på hånda når vi
avviser sånt vrøvl. Men samtidig har vulgære mytemakere
som Conquest gjort problemet unødig lett for oss.
OK. Det er dokumentert (bl. a. via eksilrussere i vest) at det
fantes kontrarevolusjonære intriger som blei rulla opp i Moskvaprosessene. OK . Befolkningsstatistikkene og anna materiale viser at det var ikke «millioner» som blei henretta. Men
problemet er at det blei skutt tusenvis av folk i partiopposisjonen. Blant dem var også helt sikkert folle som blei skutt ved
feiltakelse, folk som støtta Stalin. Problemet er at det blei
oppretta fangeleirer med hundretusener eller millioner av fanger. (Disse leirene er tatt over av Krustsjov og Bresjnev, og de
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er et sentralt ledd i det borgerlige Sovjet-diktaturets maktapparat.) Det blei skapt en atmosfære der i hvert fall visse sjikt
blei dominert av frykt for å være ærlige og si meninga si (intellektuelle, byråkrater). Sikkerhetspolitiet utvikla seg uten effektiv kontroll . Tortur kom i regelmessig bruk. Alt dette
skjedde, og det var gærent. Det gjelder uansell om mesteparten av Conquest-historiene er groteske overdrivelser og brunt
vrøvl.

Problemet Solsjenitsyn
Fangeleir- og terror-systemet skapte en kader for Kru stsjov av
folk som straks var villige til å kjempe for kontrarevolusjonen . Det mest kompromitterende ved Solsjenitsyn er ikke det
han sier. Riktignok er han en dyktig forfatter, men han er også ekstremt reaksjonæ r. Han uttrykker sympati med Vlassovfolk (som kjempa på Hitlers side mot Sovjet under krigen),
han er mot demokratiske rettigheter i Sovjet og i Vesten, og
han er for nasjonal undertrykkelse i Sovjetunionen. Det kompromitterende er at denne politisk sva rte forfatteren kan ha så
vid appell at han kan bli oppfatta som talerør og representant
av opposisjonelle og misfornøyde byråkrater i Sovjet. Terrorsystemet var feil ikke bare fordi det var «synd » at folk blei
tatt for hardt, revolusjonære blei skutt osv. Det var også ei
maskin for å skape kontrarevolusjonære - det produserte
støtte for folk med et svart politisk syn som Solsjenitsyn.
Jeg har behandla Stalins feil i behandlinga av det nasjonale
spørsmålet i del Ill. Hans grove avvik bana veien fo r den allmenne storrussiske politikken under Bresjnev, en politikk som
på lengre sikt kan føre til at Sovjetstaten blir oppløst i mange
nasjonalstater .

Stalin som militær
Når det gjelder militære spørsmål er jeg ingen fagmann. Men
det jeg har lest om Stalin, gir det inntrykk av at han i det minste var en dyktig militær leder for si tid. Men han blei utnevnt
til å være et banebrytende militært geni, og det trur jeg ikke
stemte. Det er ikke vanskelig å se forskjellene på Stalins militærdoktriner og Maos. Var det sånn at mange av kjempeslaga
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på østfronten kosta unødig mange sovjetiske soldatliv? Jeg
har ikke studert spørsmålet og kan ikke gjøre mer enn å spørre.

Stalins utenrikspolitikk
Innafor den kommunistiske verdensbevegelsen fulgte han Lenins modell med et sentralisert verdensparti der alle skulle gå i
takt. Stalin deler dermed ansvaret for at KOMINTERN i viktige tilfeller sendte feilaktige og skadelige direktiver (i Tyskland før 1933 og i Kina på omtrent samme tid).
Han var også med på å skape politikken med en «sosialistisk leir» og med «sosialistisk arbeidsdeling» mellom de sosialistiske landa. Virkningene av det har jeg diskutert i del Ill.
Stalin utvikla ei linje overfor de sosialistiske landa som krenka deres nasjonale sjølråderett og måtte føre til sammenstøt
og intervensjoner.
På Stalins tid blei Jugoslavia revisjonistisk, og Stalin hadde
rett i at Tito forlot marxismen. Men blei Jugoslavia også behandla dårlig av Sovjet? Det er mulig.
Stalin støtta revolusjoner og han støtta stater som kjempa
mot imperialistisk ekspansjon. Samtidig innførte han «realpolitiske» argumenter som noen ganger betydde å gi internasjonalismen på båten til fordel for begrensa hegemonisme og ekspansjonisme. Han tok eller prøvde å ta områder fra mange
land -jeg har nevnt eksempler.
En mørk flekk på den røde hærens rulleblad er at den krenka massene i noen av de landa den gikk gjennom: det skjedde
i Nord-Kina, Jugoslavia og Tyskland på slutten av 2. verdenskrig (på den andre sida oppførte den samme hæren seg
eksemplarisk - så vidt jeg veit, da - andre steder, som i
Finnmark og Bornholm). Jeg har aldri hørt om at det blei
gjort tiltak, at soldater og offiserer blei straffa osv, for denne
typen disiplinbrudd. Dette var også brudd mot den proletariske internasjonalismen.
Stalin undervurderte mulighetene til den kinesiske revolusjonen. Det gjaldt også noen andre revolusjonære bevegelser.
Kanskje undervurderte han allment verdensrevolusjonens muligheter. Det kunne være en forståelig reaksjon på den overdrevne revolusjonsoptimismen på Lenins tid.
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Førte det til at han noen ganger ga konsesjoner som gikk
alt for langt? Jeg har ikke studert spørsmålet og vil ikke si
noe skråsikkert.
Samtidig undervurderte han mulighetene til å gjøre allianser
og utnytte smidig taktikk i nye revolusjoner utover det som
var gjort i Oktoberrevolusjonen. Stalin var mot kinesernes
taktikk med å gi konsesjoner til det nasjonale borgerskapet. I
virkeligheten var det en kritikk fra ultra-«venstre».
Et spørsmål jeg ikke har granska er Sovjets politikk overfor
Nazi-Tyskland i tida 1939-41 -åra med den berømte ikkeangrepspakten. Fakta viser at både før denne tida (1933-38)
og etterpå (1941-45) gjorde Stalins Sovjet mest av alle for å
kjempe mot Hitler. Pakten er blitt framstilt som et produkt av
tvang. Som kjent nekta vestmaktene å være med på å demme
opp for Hitler. I steden fantes det kretser som ville ha et vestlig korstog mot Sovjet sammen med Hitler. Dette er gode argumenter for pakten. Men var andre alternativer mulige? Jeg
sier ikke at denne politikken var feil, men jeg skulle gjerne
være med på en ikke-moralistisk diskusjon av muligheten for
at den inneholdt feil. Særskilt fordi den fikk så katastrofale
følger for en del kommunistpartier - bl. a. det norske.
Jeg trur at den alvorlige skaden Stalin gjorde i forholdet til
den kommunistiske verdensbevegelsen, var at han skapte
usjølstendighet hos kommunistene. Kommunistene i alle land
var jo medlemmer av «en og samme internasjonale armb> .
Stalin tenkte for dem, for han var «lederen for verdensproletariatets generalstab».
Det hindra kommunistene i å utvikle seg til dyktige marxister i sine egne land, og hemma utnyttelsen av de revolusjonære mulighetene i verden.

C. Svakheter i Stalins marxisme
Jeg har skilt ut Stalins teoretiske arbeider for seg. Vi marxister i dag møter Stalins praktiske politikk gjennom skildringer
skrivi av andre, gjennom historiebøkene og samtidige beretninger. Stalin som teoretiker møter vi førstehånds. Hans viktigste verker er i handelen, mange av dem fins på norsk. Mange har (som jeg) lest en del av dem grundig, flere ganger. Sta11 2
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lin øver sterk teoretisk innflytelse på oss. Derfor er kritikk av
filosofien hans også ei viktig sak.
Jeg mener at Stalin er en glitrende teoretiker. Han behandla
en del viktige nye problemer. Samtidig er han svært klar og
skarp i forma. Marxister kommer ikke utenom å studere den
viktige marxistiske forfatteren Stalin.
Samtidig mener jeg at jeg finner noen gjennomgående feil i
en del av det han skriver. Det er en viss tendens til mekanisk
materialisme, ensidighet og overforenkling i behandlinga av
en del teoretiske spørsmål. Jeg oppfatter det som en bismak i
hans behandling av marxismen, en bismak av idealisme og
dogmatisme. Mer konkret uttrykt : Jeg syns ofte Stalin løser
problemer på skrivebordet, mens de ikke var løst i virkeligheten .
-Ta forfatninga av 1936. Stalin erklærte at det bare fantes arbeidere, kollektivbønder og sosialistiske intellektuelle i
Sovjet. Følgelig fantes det ingen antagonistiske klasser.
Men det var jo ikke sånn. Det fantes borgerlige rester av
gamle utbytter klasser og borgerlige byråkrater . Følgen blei at
motsigelser blei behandla feil. Delvis blei antagonistiske motsigelser oversett. Delvis blei motsigelser i folket behandla som
om det dreide seg om fiendtlige utenlandske agenter . Det var
Mao som løste disse problemene teoretisk i samsvar med virkeligheten da han skreiv artikkelen «Om den riktige behandlinga av motsigelser i folket».
-Ta spørsmålet om planlegginga og utviklinga av produksjonen. Stalin erklærte at det er en lov for sosialismen at produksjonen vokser uavbrutt og at kriser er avskaffa. Stalin erklærte også at arbeidsproduktiviteten vokser. Dette var å løse
problemene på skrivebordet og la dem ligge uløst i virkeligheten. For Stalin hadde tilgang til statistikk som viste at foreløpig var det ikke sånn i Sovjet. Mao sier i «De ti viktigste forholda» at kornproduksjonen ennå ikke hadde nådd samme nivå som før første verdenskrig, og kilden hans til den opplysninga må være Sovjets egen hemmelige statistikk. Likevel satt
Stalin og visste dette, og var samtidig med på å skrive lærebøker i økonomi rundt 1950 som skildra situasjonen helt annerledes!
- Ta forholdet mellom Sovjetunionens interesser og verdensproletariatets interesser. På Stalins tid blei dette forholdet
113
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behandla som om det bare var enhet og ingen motsigelser, følgelig skulle også Sovjetunionens politikk anvendes i detalj av
alle andre kommunistpartier. Og i hovedsak var det sjølsagt i
hele verdensproletariatets interesse at Sovjetunionen styrka
seg. Men i virkeligheten var det også motsigelser. Det var
motsigelser mellom det sovjetiske og det kinesiske partiet. Det
var motsigelser mellom det sovjetiske diplomatiets behov i
1939-40 og de norske kommunistenes behov: Å begynne å
mobilisere nasjonen til frigjøringskamp mot nazismen. Osv.
Jeg mener at den sam01e teoretiske feilen kommer tilbake
på mange områder. I partiet, i tesen om «monolittisk enhet».
I vitenskapen, der vitenskapelige spørsmål som må avgjøres
gjennom eksperiment og analyse til dels blei avgjort gjennom
skolastisk diskusjon i politiske organer. Så vidt jeg veit, hindra det utviklinga av genetikken og datateknologien i Sovjet,
fordi visse vitenskapelige synspunkter som viste seg å være
riktige, blei fordømt som «borgerlige». Uten tvil blei det
skapt et intellektuelt klima der skapende tenkning i værste fall
førte til vanskeligheter, mens du kunne gjøre karriere og komme langt ved hjelp av panegyrisk vrøvl.
På den ene sida var Stalin ofte god til å anvende marxismen
og han ga viktige bidrag til den. På den andre sida var det ofte noe i metoden hans som jeg oppfatter som fremmed for
marxismen. Her er det Mao som har renska opp, ved å gå kritisk gjennom Stalins konklusjoner og trekke fram mange av
de virkelige problemene som Stalin glatta over. Mao er en bedre marxist, fordi han ikke som Stalin viker fra konkret analyse av den konkrete virkeligheten. Stalin gjør det ofte for enkelt.
Dette sier jeg ikke for å advare folk mot å lese Stalin. Han
er både klok og svært klar og pedagogisk. Nettopp klarheten
og den stramme logiske oppbygginga gjør at også feila er lette
å få øye på og lære av.
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Kapittel 21

De sosialistiske landa i
Øst-Europa
Sosialismen i Sovjet hadde feil. Men med alle sine feil var den
sovjetisk - det vil si: springi ut av landet sjøl. Formene var
skapt ut fra landets egne tradisjoner og behov. Lederne var legitime politiske ledere i den betydninga at de hadde vinni posisjonene sine sjøl ved å delta i klassekampen i landet. Ja, tilmed feila var typisk sovjetiske (og oftest russiske). Feila var
skapt av landets egne innbyggere i en prosess de sjøl hadde
starta for å prøve å bygge et bedre samfunn. På godt og
vondt var de deres egne feil.
Sånn var det også med revolusjonene i Jugoslavia, Albania
og enkelte andre land.
Men i de fleste øst-europeiske landa var det annerledes. Der
kom sosialismen til makta som et resultat av at den røde hær
jaga ut Hitler.
Jeg har sagt før at jeg ikke mener det var noen feil. Feilen
oppsto da Sovjetunionen insisterte på å bruke sin nye styrkeposisjon til å blande seg inn i og styre de nye sosialistiske statene.
Til tross for at det ikke var landas egne innbyggere som
hadde fått sosialistene til makta, så hadde sosialismen tydeligvis svær massebasis i nesten alle de øst-europeiske landa i de
første åra etter krigen. Det er heller ikke noe rart at det var
sånn. Kommunistpartiene hadde delvis leda opprørsforsøk før
i mange av disse landa. Hitler hadde fart jævlig fram, og
kommunistene hadde godt ry fra kampen mot nazismen.

Massestøtta som forsvant
Problemet var ikke at sosialismen mangla støtte da den kom
til makta. Problemet er at denne massestøtta raskt blei forspilt. Arbeidermassene hadde ikke noe imot ei sosialistisk regjering, sosialisering av industrien osv. Men da de så åssen
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dette fungerte i praksis i noen år fikk de kraftig motvilje mot
systemet. Dette bildet er litt forenkla og det varierer fra land
til land . Men jeg er ikke i tvil om at dette var tendensen , la
oss si fra 1945 til 1955.
Hva kom dette av? Det krever større studier enn dem jeg
har gjort å gi fullgyldig svar . Jeg skal nevne en faktor som jeg
trur var svært viktig. I alle fall inneholder den en overmåte
viktig lærdom for oss.
Denne faktoren var det feilaktige forholdet til Sovjetunionen.
Sovjetunionen tvang gjennom sine interesser og krenka disse landas nasjonale interesser. Men Sovjetunionen blei oppfatta som «sjølve sosialismen» - en gigantisk sosialistisk vatikanstat. Blir du krenka av paven, så blir det vanskelig å holde på den katolske trua. Det gærne forholdet til Sovjet måtte
diskreditere sosialismen i øya til massene i de landa som blei
krenka.

Blind kopiering av Sovjet
I innenrikspolitikken i disse landa blei det politiske systemet i
Sovjet kopiert i stor detalj . Dt gjaldt i begynnelsen hovedlinjene for økonomien, statsorganisasjonen og sjølsagt ideologien . Det gjaldt også metodene og reint utvendige ting som
former , symboler og slagord , utseendet på bannere osv. Jeg
oppfatter dette som blind kopiering. Likt og ulikt blei tatt
over. Sånt som var gærent i Sovjet blei kopiert. Sånt som var
riktig i Sovjet blei kopiert , uten hensyn til om det også passa
for forholda i f. eks . Ungarn. Den dumme kopieringa av reint
utvendige former kom på toppen av det hele og markerte
overfo r massene a t her i landet er vi dumme primitive provinsboere som har å kopiere det på a lle områder overlegne
Sovjet. Ei slags øst-europeisk amerikanisering altså, på linj e
med den USA-dyrkelsen som raste over Vest-Europa under
mccarthyismen, ba re med Sovjet i samme rolle .
Dette måtte hindre arbeidet med å undersøke forholda i
hvert enkelt land for dristig å utvikle former som var særegne
og svarte til de spesielle forholda i f. eks. Bulgaria og T sjekkoslovakia, i motsetning til f. eks. Polen og Sovjet.
Sånne særegne former som svarte til landets behov kunne
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gitt sosialismen økt massestøtte. Den blinde kopieringa av
utenlandske former derimot, kunne bare diskreditere sosialismen enda mer i massenes øyne og skjerpe tendensene til motvilje.
(Russera har tydeligvis aldri forstått dette. Et ferskt eksempel er den tåpelige russifiseringa av fascist-regimet i Afganistan, som har ført til et kjempeopprør mot sosialimperialismen i åra 78-79. Dette er bare ett av mange eksempler.)

Ledelser som aldri fikk stå på egne bein
Fra 1945 av hadde ledera i disse landa ikke så veldig sterk legitimitet i massenes øyne, fordi de som regel hadde vært i eksil eller i fengsel og ikke oppnådd posisjonen sin som følge av
en politisk kamp i landet. (Noen kunne riktignok bygge på at
de var godt kjent og respektert fra før Hitler-tida - f. eks.
Dimitrov i Bulgaria og Gottwald i Tsjekkoslovakia.)
Det kunne vært løst gjennom at de viste hva de dugde til i
den politiske kampen etter frigjøringa. På den måten kunne
det ha krystallisert seg ut politisk sterke ledergrupper som
massene respekterte for det de hadde gjort.
Men den sovjetiske innblandinga måtte hindre ei sånn utvikling. Regjeringsskifter skjedde ikke bare (eller ikke en gang
først og fremst) som følge av politisk kamp i landet. Ministre
blei innsatt og fjerna etter vedtak i Moskva. For massene blei
derfor ledera redusert til ærendsgutter for ei utenlandsk regjering. Ledere som ikke får løse landas indre problemer sjøl kan
vanskelig oppnå noen respekt og tillit i sitt eget land. Under
sånne forhold oppfatter jeg det som nærmest umulig for ledera i mange østeuropeiske land å oppnå virkelig legitimitet hos
sine egne masser.

Alt blei vanskeligere på grunn av Sovjet
Dette er ikke hele historia. Det som skjedde, skjedde også forskjellig i forskjellige land. En annen veldig viktig faktor var at
det var store mengder veteraner fra den fascistiske bevegelsen
i de fleste av disse landa. Mao kritiserer regjeringene i ØstEuropa for å være slepphendte og gjøre en dårlig jobb når det
gjelder å undertrykke kontrarevolusjonære (se bind 5, utvalgte verker). Mulig det.
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Men alle de andre faktorene som fantes og alle de særegne
problemene som fantes i enkeltland, blei også vanskeligere å
løse nettopp fordi forholdet til Sovjet var skeivt. Kommunistene starta med handikap. De sosialistiske systemene var tilpassa de særegne forholda alt for dårlig. Kommunistene fikk
ikke lov til å lage sjølstendige løsninger, ja det var gærent bare å tenke på det. Ledelsen mangla røtter i massene og blei
hindra i å gro sånne røtter. Til slutt blei det lett å feie ut alt
som hette sosialisme fra disse landa. Ikke så rart, nei.
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Kapittel 22

Albania
A. Feil som fikk gro ...
Albania skilte seg ut. Etter at kapitalismen hadde seira i alle
andre land i Øst-Europa, fortsatte Albania å være sosialistisk.
Det skyldtes for det første at de hadde gjort en bra jobb
med revolusjonen sin under krigen. Albanerne frigjorde seg
sjøl. Etter krigen prøvde Tito å innlemme Albania i Jugoslavia. Albania klarte å bevare sjølstendigheten . I 1960 prøvde
Krustsjov å tvinge albanerne til å underordne seg Sovjet. De
bevarte sjølstendigheten igjen, tross militært press, økonomisk blokade og sterke sovjetiske forbindelser i partiet og staten i Albania.
Gjennom disse åra hadde den albanske parti- og regjeringsledelsen massestøtte. Ellers hadde den aldri klart seg mot sterkere utenlandske fiender . Den albanske revolusjonen og de albanske lederne var legitime i det albanske folkets bevissthet.
Det skilte Albania fra et flertall av land i Øst-Europa.
Den albanske revolusjonen betydde jord til bøndene, skolegang, helsevesen, industriutbygging, nasjonal frigjøring etter
århundrers ydmykelser. Alt dette opplevde de albanske massene som noe konkret og personlig. Det førte til at den albanske
ledelsen fikk svær politisk kapital i sitt eget land .
Mye bra kan sies om arbeiderne og bøndene i Albania som
har gjennomført denne revolusjonen, og om de titusener av
oppofrende kadre som har leda den. Jeg mener disse bra kvalitetene blir avspeilt godt i en del av den friske og entusiastiske
revolusjonære litteraturen. Jeg bare nevner dette i forbifarten. For mi oppgave her er ikke å gå grundig inn på noen analyse av det som var godt, men å dissekere det som har vært
dårlig.
Dessverre har utviklinga i de siste åra vist åssen ledelsen i
Albania har utvikla idealistiske feil i ekstrem grad . Det har
ført til at liv og lære fullstendig har skilt lag i politikken deres. De har reindyrka og gjort til en dyd mange av Stalins feil.
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Denne degenerasjonen av ledelsen er en følge av politiske og
teoretiske feil som har eksistert i mange år. Feila har aldri
blitt utrydda, så derfor har de fått vokse til de kom til å dominere.

«Bare ei linje» i Albania?
Den albanske ledelsen sier at «i vårt parti fins det bare ei linje» og at det hersker «monolittisk enhet». Dette sier de i åpen
kritikk av Maos ord om at det bør være diskusjon og motsigelser i partiet. Mao sier at motsigelser, diskusjon og kamp
mellom linjer er bra. De albanske lederne hevder at dette er
dårlig, dessuten at det ikke fins i deres parti.
Samtidig har de bevislig skifta linje flere ganger. Hoxha sa
først at Krustsjovs tale i 1956 var bra, deretter fordømte han
den. Han sa først at Mao var vår tids største marxist-leninist
og den kommunistiske verdensbevegelsens leder, nå sier han
at Mao var anti-marxist og at Kina aldri har vært sosialistisk.
l 40-åra, 50-åra, 60-åra og 70-åra har den albanske partiog statsledelsen dessuten hatt indre motsigelser som har ført
til at folk i partitoppen blei skutt. Men «to linjer» - nei, det
har det ikke vært ...
Det pompøse ordskvalderet om «bare ei linje», APAs egen
alltid korrekte ledelse osv. uttrykker at de albanske toppene i
sjølve metoden har forlatt marxismen .
Den marxistiske teorien skal jo være et redskap for å finne
sannheten og løse problemene. Men for dem er den blitt det
stikk motsatte: et rituelt frasespråk som har som oppgave å
skjule, bortforklare og unnskylde at virkeligheten er vanskelig.
Denne tvers igjennom idealistiske stilen med å forfalske virkeligheten bak marxistiske fraser går igjen fra felt til felt.

B. Albansk innenrikspolitikk
Økonomien
Albanerne forsto de økonomiske lovene i sitt eget land dårligere enn sovjet-kommunistene under Stalin. De klarte den
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anti-føydale revolusjonen i økonomien bra, men fikk stadig
mer trøbbel ved utvikling av den industrielle økonomien.
Samtidig la de opp flotte utbyggingsplaner og utvikla kostbare velferdstiltak for massene. Underskuddene gjorde de opp
med kinesisk hjelp, etter «pappa betaler»-prinsippet. På den
måten unngikk de å konfrontere alle grunnleggende økonomiske problemer.
Men virkeligheten er sta. Da de økonomiske vanskene tårna
seg opp, svarte den albanske ledelsen ved å juge om planresultatene (partikongressen i 1976), skyte ledelsen for økonomien,
fordømme Kina, drive kampanje for sparing og bedra arbeidsdisiplin blant arbeiderne og leite etter nye internasjonale
samarbeidspartnere. Fortsatt betyr dette å gå utenom de
grunnleggende problemene. Hovedsaka er at de aldri klarer å
løse noen ting så lenge det juges om åssen situasjonen virkelig
er. ·økonomi må bygges på harde fakta og ikke på bløff jamfør Peer Gynt.

Veggaviser og skinn-kritikk
I slutten av 60-åra og fram til uti 70-åra var det albanske gatebildet og veggene inne i fabrikkene en del prega av veggaviser.
Veggavisdiskusjonene var inspirert av kinesiske forbilder. Den
hadde mange sympatiske trekk. Det var virkelig kritikk og
diskusjon i en del av veggavisene. De inneholdt virkelig informasjon om byråkrati, nepotisme, dårlige resultater i produksjonen som følge av slurv osv. I hvert fall i forma var veggavisbølgen prega av ideen om å endre tenkinga til folk gjennom overbevisning og politisk massepress, ikke kommando
og tvang. Det fantes ingenting av samme sort i noe østeuropeisk revisjonistisk land (og ikke i Vest-Europa heller, for
den saks skyld).
Men som i Kina blei veggavisbølgen i Albania også mye
opphengt i uvesentligheter: «Den og den bruker mye leppestift
og glorete smykker.» Det viste seg tilmed at den blei et taktisk
redskap i terror mot opposisjon som i hvert fall hadde noen
riktige standpunkter. Da forsvarsminister Balluqu blei drept
og tilhengerne hans brutalt forfulgt, blei det utfolda en demagogisk kampanje for å «kritisere byråkratiet» som bl. a. også
førte med seg at det kunne blomstre opp med en masse vegg121
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aviser (dette var i 1974-75). Veggaviser var ei form - ei
form med sympatiske sider, men samtidig kunne den godt
forenes med og tilmed skjule grove feil. I dag, ettersom krisa
har skjerpa seg og regjeringa strammer til, virker det som om
denne forma også er avskaffa for godt.

Om å skyte folk
Dessverre har albanerne aldri lært av Maos utsagn om at det
er best å være forsiktig med å skyte folk . I polemikk mot Kina i den siste tida har albanske ledere tvert imot sagt at det er
virkelig bra og riktig å skyte folk fra opposisjonen i partiet.
Over tiåra er det sikkert blitt skutt for mange. Jeg veit ikke
om det var riktig å skyte f. eks. Koqi Xoxe (Jugoslavias mann
i Albania i 40-åra), men det var i hvert fall gærent å skyte
Balluqu. Det virkelig skumle er at det å skyte folk blir gjort til
en dyd . Stalin beklaga i hvert fall at det var blitt skutt og
fengsla for mange, og slapp ut folk som blei erklært for
uskyldig dømt. Hoxha har aldri gjort såpass som Stalin, han
har aldri sagt at det er gjort feil og har aldri rehabilitert noen.

Kampanjer mot religion og moter
I 60- og 70-åra utvikla Albania en nasjonalistisk kampanje for
å undertrykke vestlige moter, vestlig pop-musikk og tradisjonell religionsutøvelse. Dette kan forstås og forklares ut fra Albanias historiske forutsetninger . Problemet er at disse kampanjene har slått feil. De korte skjørtene, det lange håret og
slengbuksene som kampanjen retta seg mot, fins i dag hos albansk ungdom. Diskret og konservativt etter vestlig målestokk, men tydelig og demonstrativt i albansk sammenheng.
Og det har masseomfang. Den vestlige popen, som blei så
kraftig fordømt, spilles av albanske band i «forsiktige» arrangementer. Jeg veit ikke om sensorene gir faen, men jeg trur at
problemet er at sensorene likevel ikke kjenner en Stonesmelodi spilt av et danseband uten sang til. «Offisiell» albansk
nasjonalpatriotisk pop som vises på TV, kan være til forveksling lik italiensk snørr- og tårerpop. Diplomatunger og mange
andre som hører på radio, kan de nyeste engelske og amerikanske banda på fingra. Og religionsmuseet i Shkodra inne122
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holder bilder fra hemmelige kirker - avslørt av politiet i 70åra. Privat sier kadre i Shkodra-distriktet at religionsutøvelse
er et stort problem .
Kampanjene kan forklares, og av forskjellige grunner trur
jeg også at de har vært populære, i hvert fall i spesielle kretser
(motekampanjen blant eldre kadre med sterke patriotiske følelser prega av krigen, anti-religionskampanjen blant ungdom
og studenter som blir undertrykt av tradisjonelt religiøse eldre
medlemmer i familiene). Men når de bevislig har slått feil, våger jeg påstanden at å starte disse kampanjene også var feil.
Det var et idealistisk slag i lufta som spilte tid og krefter og
trakk oppmerksomheten vekk fra viktigere ting, og det splitta
folket.
klasse~ her»
Alt det gærneste i den albanske innenrikspolitikken kommer
til uttrykk i tesen om at det ikke lenger fins fiendtlige klasser i
Albania, ingen rester av gamle utbytterklasser og ingen borgerlige byråkrater. Stalin gjorde denne feilen i 1936. Albanias
ledere kjenner kritikken av dette. Men de nekter for at det
fins fiendtlige klasser under sosialismen og sier i stedet at
klassekampen fortsetter bare som en kamp om tanker i menneskenes sinn. Det er å nekte å lære av Stalins feil, og i steden
klamre seg til dem og utvikle dem videre.
På denne måten blir alle politiske kampspørsmål i Albania
reint subjektive: spørsmål om riktige og gærne tanker, og
spørsmål om gæren innflytelse som kommer inn over grensene til Albania fra den skitne borgerlige omverdenen. (En albansk teoretiker har fremstilt dette sånn: Et rom er helt reint.
Inn i dette reine rommet blåser det støv og skitt gjennom vinduet.) Skjær hue av den som har de gærne tankene, og tankene forsvinner . Steng grensene tett nok og det ytre presset fra
borgerlige ideer blir vekk. Gjør disse to sakene effektivt nok
og lenge nok og alle borgerlige tanker i Albania forsvinner.
Dette er ei politisk linje som gjør at det blir helt uviktig om
partiledernes familier tar alle de beste stillingene, om partibosser bruker stats- og partieiendom til å tilfredsstille egne behov for luksus osv. Det avvæpner folket overfor nytt borgerskap - forvandler motsigelser mellom folket og fienden til

«Ingen fiendtlige
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motsigelser i folket (eller nøyaktigere: nekter helt at disse
motsigelsene fins).
Det vulgariserer virkelige problemer (f. eks . de uløste planproblemene i økonomien) til å være problemer i ideologien.
Når noe ikke lykkes, så kan det pr. definisjon ikke skyldes at
et problem er uløst. Å neida, det må skyldes bevisst sabotasje
fra folk med borgerlig tenkning. Dette er moderne heksejakt:
kyrne er sjuke, brenn ei heks! Det er å forvandle motsigelser i
folket til motsigelser med fienden.
Det er å gjøre det til noe kriminelt for en vanlig arbeider,
bonde eller intellektuell å ha noen gærne ideer. Dette skyldes
ikke at det er objektivt grunnlag for gærne ideer i Albania i
dag (der det bl. a . fins et betydelig privat marked for landbruksvarer, som kan avle borgerlig profitt-tenkning). Å neida. Det skyldes at denne personen er spesielt svak og råtten.
Det er også å forvandle motsigelser i folket til motsigelser
mellom folket og fienden.
Følgene av en sånn teori blir: Slipp de store skurkene fri,
undertrykk dem som gjør feil eller masser som har noen avvikende ideer, og sørg for å ikke løse noen grunnleggende problemer .

C. Albansk utenrikspolitikk
Forholdet til Jugoslavia
Et historisk tilbakeblikk viser hva som fø rst og fre mst har
styrt de albanske ledernes kritikk av revisjonismen . Det er utviklinga av den nasjonale motsigelsen til Jugoslavia.
l slutten av 40-åra fikk Albania Sta lins støtte mo t Jugoslavia. Albanerne utvikla kraftig kriti kk av titoismen og har aldri holdt opp med å berømme Stalin fo r hans standpunkt mo t
Tito. l slutten av 50-åra bedra Sovj et fo rholdet til Jugoslavia,
mens Kina kritiserte Jugoslavia. De albanske lederne brøyt
med Sovjet og fulgte Kina. l 70-åra har Jugoslavia følt seg
stadig sterkere trua av Sovjet. Forholdet Sovjet-Jugoslavia
har blitt stadig dårligere, til gjengjeld har Jugoslavia stadig
forbedra forholdet til Kina. De albanske lederne har brutt
med Kina. Til gjengjeld kommer de i sak etter sak ut med
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samme standpunkt som Sovjet (støtte til Vietnams invasjon i
Kampuchea, støtte til Etiopia mot Eritrea, støtte til Sovjets
angrep på Zaire osv.) Albanske artikler blir tilmed sitert i
Pravda igjen.
Dette betyr ikke at massene i Albania ikke er mot Sovjet.
Massene i Albania er like mye mot Sovjet som massene ellers i
Øst-Europa. Folk i Albania er intenst patriotiske, det gjelder
også folk som politisk står langt fra kommunistpartiet. Sovjets forsøk på å presse Albania er godt kjent, og undertrykkelsespolitikken i de Sovjet-dominerte statene er også godt
kjent. Motviljen mot Sovjet er ekte hos vanlige albanere, det
er ikke munnsvær for å tekkes den offisielle linja. (Ei tilsvarende motvilje mot Kina har jeg aldri hørt noe om, heller ikke
etter at den offisielle anti-Kina-kampanjen satte inn. Mange
albanere har vært i Kina, men det virker som om de mest har
lyse minner derfra).
Men det forklarer hvorfor den anti-revisjonistiske propagandaen fra Albania alltid har hatt store svakheter. l 60-åra
var hovedpoengene lånt fra kinesisk polemikk, de lokale tillegga dreide seg om Jugoslavia. Ellers var de albanske artiklene overflatiske, altfor prega av langhalm og skjellsord, og de
blanda riktige ting med vrøvl. (Et berømt eksempel på det er
den albanske artikkelen fra 1968 som forklarte at Sovjet aldri
ville våge å invadere Tsjekkoslovakia. Denne artikkelen blei
trykt opp uten endringer og kommentarer i 1971 !) Jeg trur at i
den albanske anti-revisjonistiske propagandaen var ikke det
teoretiske innholdet det viktigste for dem som bestilte den.
Hovedsaka var å markere den nasjonale identiteten mot den
store naboen i øst, Jugoslavia.

«Verden må rette seg etter oss»
Kampen mot revisjonismen gjorde at Albania fikk kontakt
med mange nye grupper i vest, som bekjente seg til
marxismen-leninismen. Etterhvert blei også den diplomatiske
kontakten vestover kraftig utvida.
I disse nye forbindelsene vestover kom idealismen til de albanske lederne kraftig fram. På den ene sida var kunnskapene
deres om Vesten veldig små som følge av årtiers isolasjon . På
den andre sida møtte de Vesten med utgangspunktet «vi veit
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alt, har rett i alt og har alltid hatt rett». Alt blei vurdert etter
et skjema. Albanerne hadde ei oppfatning av åssen de mente
Vesten burde være. De prøvde å presse nye fenomener i sitt
eget ferdige skjema og gi dem karakterer etter hvor godt de
passa inn der.
En følge av det var sjølsagt sekterisk isolasjon. Nye progressive bevegelser oppsto i vest og øst (ungdomsbevegelsen i
vest i 60-åra, bevegelser som «Charta» i Tsjekkoslovakia,
«KOR» i Polen osv. i 70-åras Øst-Europa). Disse bevegelsene
var umodne, i strid med seg sjøl og på noen punkter ikke enige med kommunistene. Albanerne avviste å se dem som progressive i hovedsak og støtte og utvikle dem . I steden tok de
utgangspunkt i at bevegelsene var dårlige, og fordømte dem.
Ungdomsbevegelser var «langhåra og dekadent ungdom».
De opposisjonelle i Øst-Europa var «erkerevisjonister og forrædere mot kommunismen» - nærmest værre enn de prosovjetiske quislingene. Alt skulle være «helt reint» - i virkeligheten gikk albanerne inn for at kommunistene skulle isolere
seg fra alt og alle.
Men virkeligheten er aldri «helt rein». Det er umulig å utvikle taktikk og oppnå noe som helst om vi bare skal samarbeide med dem vi er enige med. APA-toppen dreiv ikke politikk i virkelighetens verden når den snakka om Vesten, men
avviste virkeligheten suverent når den ikke svarte til dogmene.

«Våre venner er arbeiderklassens ledere»
Et utrykk for dette var den albanske «ett parti i hvert land»linja. I de fleste landa i vest var den nye marxist-leninistiske
bevegelsen splitta. Dette er virkelige problemer, som må løses
ett for ett etter forholda i hvert land. Albanerne «løste» dette
problemet suvere'nt på papiret, ved å «anerkjenne» ei eller anna gruppe som «det kommunistiske partiet» i et land. Siden
det kommunistiske partiet har som oppgave å bli arbeiderklassens ledelse, erklærte AP A høytidelig at den gruppa de
hadde kontakt med virkelig var arbeiderklassens ledelse. I virkeligheten er det å bli arbeiderklassens ledelse et spørsmål om
tillit, bygd opp over lang tid - og ikke i Tirana, men i hjemlandet. Den albanske idealistiske linja så fullstendig overlegent bort fra det. Det førte til absurde resultater. I Østerrike
f. eks. «anerkjente» de ei gruppe på et par titalls personer
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som knapt fungerte som organisasjon, og erklærte håpefullt
at her var partiet som marsjerte i spissen for den østerrikske
arbeiderklassen. Albanerne sjøl innså etterhvert at dette var
en rein køpenikade, og privat klaga de bittert over den håplause aborten de hadde kontakt med . Men offisielt nekta de
steilt å innrømme at det de en gang hadde sagt, ikke svarte til
virkeligheten.
Ut fra det som har skjedd i de siste åra, ser denne linja ikke
bare feilaktig ut, den virker direkte skummel. Var kanskje
hensikten alltid (i hvert fall fra noen i APA-toppen) først og
fremst å skaffe Albania lojale redskaper i Vest-Europa? Var
det derfor de albanske lederne tviholdt på håplause aborter
som den i Østerrike, mens de nekta å ha kontakt med langt
sterkere kommunistiske organisasjoner som henvendte seg til
dem?

Skepsis mot massene i Vest
Et anna utslag av «vi veit best, er best»-linja fantes som en
tendens innafor den nasjonalistiske anti-mote-anti-popkampanjen. Lojale albanske kadre ville i hvert fall privat uttrykke at massene i Vest-Europa (med unntak av Albanias gode venner, marxist-leninistene, naturligvis) ikke var noe særlig
til folk og at det var best at Albania ikke hadde for mye kontakt med sånne dårlige elementer. Den typen isolasjonisme
som Albania har prøvd å gjennomføre er håplaus på lang
·sikt. Den smaker av manglende tillit til massene både i ens
eget og andre land.

Militærlinja: vårsj mot hele verden
Som i ideologien og kulturpolitikken, så også i militærpolitikken. «Splendid isolation», vårsj aleine mot hele resten av verden. De gamle geriljalederne i toppen av APA valgte i 70-åra
å gå inn for noe så vanvittig som et skal/forsvar: dvs. at lille
Albania skulle stoppe en fiende på grensa og hindre den i å
trenge inn i landet. Kineserne og «forræderen» Balluqu blei
fordømt for å gå inn for at Albania skulle forsvare seg ved gerilja og søke allianse med Jugoslavia og Romania. Dette til
tross for at det var gjennom gerilja og allianse med andre at
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den albanske revolusjonen seira i 1944. Dette er enten stormannsgalskap og total idealisme. Eller så er det bevisst hykleri, sabotasje av forsvaret fra ei gruppe som går inn for forræderi og vil overgi landet til fienden.

Idealismen degenererer til svindel
Etter 1975 (om ikke før) degenererte APAs utenrikspolitiske
idealisme til reindyrka, hyklersk svindel. AP A-toppen begynte
å komme med voldsom kritikk mot Kina for å ha kontakt
med reaksjonære regimer på det diplomatiske planet, og for å
forråde revolusjonen. Sjøl oppretta albanerne diplomatiske
forbindelser med Hellas under juntaen (og det var dessuten
helt riktig av dem). De utvikla forbindelsene med slakteren
Mengistu i Etiopia, og kom aldri med et knyst av kritikk mot
ham. De kritiserte kineserne for å ikke fordømme SaudiArabia og Zaire i propagandaen sin, men sjøl sa de ikke noe
om Afganistan, ikke noe om Cuba i Afrika, og de skreiv at
Vietnams erobring av Kampuchea var fine greier. I 1976 roste
albanerne Pol Pots regjering som «prinsippfast», i 1979 skjelte de den ut for å være «fascistisk»! Sånn endte de «prinsippfaste» albanske lederne, som var mestere i å kritisere andre
for «Opportunisme» fordi de ikke «fordømte undertrykkerne». l dag sier de sjøl ikke et ord om verdens værste undertrykkelse og massemord.

Fra KOMINTERN til MININTERN
Bit for bit eter de albanske lederne i seg det riktige de har sagt
før.
I 60-åra sa de at KOMINTERN hadde gjort noen feil. Nå
fordømmer de all kritikk av KOMINTERN som rein blasfemi.
Hvorfor det? Fordi de har brutt med Kina og frykter internasjonal isolasjon. Derfor ingen kritikk av Sovjets siste internasjonale utspill. Derfor prøver de også å gjøre en dyd ut av
Stalins feil i behandlinga av andre partier.
Albanerne vil ikke høre kritikk av KOMINTERN fordi de
sjøl prøver å opprette et MININTERN med Mekka i Tirana!
De håper at noen mindre organisasjoner de har kontakt med
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- særlig i Europa og Amerika - kan forvandles til redskaper for den albanske utenrikspolitikken. Eller kanskje til argumenter i den albanske innenrikspolitikken: «Se- verden er
enig med oss»?
.KOMINTERN kjente dårlig til situasjonen i noen land og
ga derfor noen feilaktive direktiver. Albanerne er allment uvitende om situasjonen i alle vestlige land. Derfor mener de at
de er kvalifisert til å opprette en sentralisert internasjonal organisasjon, som påtvinger disiplene i vest den særegne albanske vannkunna. Følgen for dem som blir med kan bare bli en
-blanding av tragedie og komedie.

D. Virkninga av de albanske feila
i Vest
Albania fortjener vår støtte. Albania ga et stolt eksempel på
motstand mot den brutale sovjetiske politikken i 1960. Albania er et lite land i den 3. verden som ikke kan undertrykke
noen. Den albanske ledelsens politikk er først og fremst farlig
for det albanske folket sjøl.
Men marxist-leninistene i Vesten har hatt mye med dem å
gjøre og har blitt påvirka av politikken og stilen deres. Delvis
har dette inneholdt saker som er bra. Men vi trenger også å
forstå og kvitte oss med det som er dårlig.
Den albanske ledelsen liker ikke diskusjon. Den har gjennomført voldsomme linjeskifter både i innen- og utenrikspolitikken . Samtidig heter det offisielt at linja alltid har vært riktig og at det aldri har vært gjort noen feil. Ettersom mange i
Albania veit bedre, krever denne linja forbud mot diskusjon
for å ikke bryte sammen. For hva om albanerne fritt kunne
diskutere og dokumentere påstanden om «ingen linjeskifter»?
En sånn diskusjon kunne bli farlig: mange ville le seg i hjel.
Nå er det også farlig å diskutere disse sakene, men det er av
andre grunner.
APA har vært et konservativt element som har hindra kritikken av Sovjets feil under Stalin. Det er ikke så merkelig.
For APA har sjøl hele tida gjort feil som Stalins Sovjet også
gjorde: Tatt for hardt på opposisjon, undertrykt fri disku129
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sjon, avskrivi den indre klassekampen, erstatta undersøkelser
med dogmatikk og fraser osv. For nærgående diskusjon av
Sovjets feil ville også lett bli for nærgående for APAs ledelse.
Dermed ville også spørsmålet reise seg om hvorfor de gjorde
de samme feila enda de ikke hadde samme unnskyldning som
Stalin. Han hadde nemlig ingen eksempler å lære av.
APA har også i mange år hatt sentristiske trekk i forholdet
til Sovjet. APA har hatt tendenser til å se Øst-Europa som
«sosialisme med revisjonister i ledelsen», har etterhvert delt
stadig flere utenrikspolitiske synspunkter med Sovjet osv.
Denne sentrismen, som nå har blitt åpent pro-sovjetisk, har
APA også prøvd å spre til kommunister i Vesten.
Men den farligste feilen AP A har spredd til oss mener jeg
er feilen i metoden. Det er metoden med å avvise virkeligheten
som den er og i steden bygge politikken på såkalte «prinsipielle» betraktninger (les: dogmatikk).
Denne feilen viste seg som regel sjøl i ellers i hovedsak riktige albanske artikler gjennom den fantastiske og svulstige stilen. I steden for å undersøke situasjonen og anvise løsninger
kom APAs forfattere med bombastiske erklæringer. «Hele
vårt folk slutter som en mann opp om partiet og vår sentralkomite med førstesekretæren i spissen». Sånn var det i propagandaen. Ingenting er bedre enn om det er riktig. Men hva
om situasjonen i virkeligheten er sånn at mange mumler og en
del menn (og kvinner) tilmed blir satt i fengsel for å være uenige? «Arbeiderklassen i Europa har forlengst gjennomskuet
supermaktenes kyniske spill. Marxist-leninistene marsjerer
uten å vakle i spissen for klassekampen.» Ja, var det bare så
vel. Men når arbeiderklassen faktisk er splitta og store deler
av den er under innflytelse av ei eller anna supermakt? Og når
marxist-leninistene er splitta, små og med respekt å melde
marsjerer både her og der, men ikke alltid i spissen for klassekampen?
Den stakkars marxist-leninisten står der ute i villnisset. I
steden for kart og kompass får han forklart at han hverken
gjør feil til høyre eller venstre, men smidig anvender en prinsippfast leninistisk taktikk. Han styrker stadig bånda til massene, lar seg :>ldri lure av revisjonistenes intriger, men styrker
uten stans revolusjonens krefter og går i det store og hele fra
seier til seier. Vår venn marxist-leninisten syns sjøl han har
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stått mest stille, men han rekner med at i Tirana ser de helhetsbildet bedre enn han gjør sjøl. Så han prøver trøstig å
komme seg i vei. Sant å si snubler han i et kjerr her og der,
plumper til livet i et par myrhøl, og sjangler en stund både
hit og dit. Da hører vår venn på radioen at Albania har hatt
partikongress. Kongressen har vedtatt enstemmig at han går
rakt mot målet uten å vakle.
En marxist-leninist som skal få dette kartet til å stemme
med terrenget, han går i det lange løp enten trøtt eller fra forstanden.
Det er lett å gjøre narr av virkeligheten sånn som den blir
framstilt av oraklet i Tirana. Men samtidig må vi ikke underslå at en del av latteren går ut over oss sjøl. De albanske utsagna var populære hos marxist-leninistene ikke bare fordi de
allment var riktige, men også på grunn av at de hadde en
skråsikker og pompøs form. De tilfredsstilte vårt eget behov
for erklæringer om stadig frammarsj, stø kurs og store seire.
Delvis har vi tatt over og kopiert denne måten å uttrykke
seg på. Vi har laga artikler og programerklæringer som er «albanske». Det vil si at vi
l) uttaler oss i svært rosende ordelag om oss sjøl uten at vi
har dekning for det.
2) Kommer med påstander om saker som vi i virkeligheten ikke veit sikkert, og bruker nettopp den skråsikre forma til å
undertrykke skepsis på forhånd.
Alle prinsipper er bilder av virkeligheten. Riktige prinsipper
samsvarer bra med virkeligheten. APAs teoretiske materiale
nøra under tendenser til å bygge reine tankekonstruksjoner
bygd på en abstrakt oppfatning av hva som er «prinsippielt
riktig» i motsetning til å undersøke virkeligheten. Hvis vi ikke
kvitter oss med denne metoden kommer vi før eller seinere til
å havne der APA-ledelsen havna. Mer om dette i avsnitt VI.
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Kapittel 23

Vietnam
A . Sjokket Vietnam
Albania har vært svært viktig for utviklinga i den lille andedammen til den europeiske ml-bevegelsen. Vietnam er mye
viktigere. For det første fordi Vietnam har vært enormt viktig
både for andedammen og for den store, virkelige verden. For
det andre fordi det som har skjedd i Vietnam er så mye værre
og har vart så mye lenger enn det som har skjedd i Albania.
Vietnameserne sto for oss unge revolusjonære kommunister
i 60-åra som sjølve symbolet på revolusjonær kamp. Det levende beviset på at Krustsjov var en forræder med sitt snakk
om «fredelig overgang». Vietnam blei eksemplet for frigjøringsbevegelser overalt. Navnet blei et symbol, som Stalirigrad
blei et symbol.
Det spredde seg også et bilde av Vietnam som kvintessensen
av alle vakre revolusjonære dyder. Det vennlige vietnamesiske
folket, som bygde et nytt samfunn midt oppe i krig og død,
og under ytterst kummerlige forhold. De uegennyttige vietnamesiske kommunistene som kjempa for å frigjøre folket sitt
og som også støtta frigjøringa av andre folk. Den edle og elskelige gamle «onkel Ho» og de andre revolusjonsveteranene
rundt ham.
Vietnameserne sloss virkelig bra. De laga virkelig verdenshistorie. Vi har plikt til å aldri glemme det og til å være takknemlige mot dem. Millioner av vanlige, arbeidende mennesker
ga utrulige ofre. Under ledelse av partiet (Indokinas Kommunistiske Parti (IKP) som seinere skifta navn til Vietnams Arbeiderparti (V AP), i dag Vietnams Kommunistiske Parti
(VKP),) kjempa hundretusener av kadrer som var virkelige revolusjonære, uegennyttige, heltemodige, ærlige. Alle disse adjektivene høres ut som fraser, men de har likevel dekning i
virkelighetens verden. Vietnams heltemot rørte verden, og det
var med rette.
Problemet er at ved sida av dette skjedde det jævlige saker
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hele tida, ja helt fra begynnelsen. Ved sida av alt det storarta
som skjedde fantes det alltid en grunnleggende sjuk tendens.
Denne sjuke tendensen har nå erobra scenen helt. Det vi
drømte om - et befridd, gjenforent, seierrikt Vietnam - står
fram som et monstrum.
Vietnam er den vestlige progressive bevegelsens Jonestown.
På overflata et sosialistisk drømmeparadis. Under overflata
- et mareritt, et helvete. Samtidig skjedde det virkelig mye
bra under frigjøringskampen mot USA. Det skjulte jævelskapen som fantes alt da for verdens folk. Det gjør at folk fortsatt er forvirra. Kan skrekkrapportene være sanne? Hvis de er
sanne, hvorfor støtta vi da dette?
Det var bra at vi støtta Vietnam. Jeg skulle gjerne gjort det
igjen. Samtidig er skrekkrapportene uten tvil sanne. Bare dette gjør at det har svært stor betydning at vi trenger gjennom
mytene og skaffer oss en forståelse av hva som virkelig skjedde i Vietnam.

B. Vietnamesernes sjåvinisme
Mi oppfatning er at de viktigste vietnamesiske lederne først
og fremst var vietnamesiske nasjonalister. Nasjonalismen til
vietnameserne var progressiv fordi den var retta mot den franske imperialismen. Samtidig inneholdt den reaksjonære sjåvinistiske trekk, fordi vietnameserne både før og under franskmenna kjempa for å gjøre seg til herrefolk i Sørøst-Asia.
Ho sa sjøl at han kom til kommunismen som en ung patriot
som i den så midlet til frigjøringa av landet sitt. Det er bra
nok. Men jeg trur aldri at Ho og de andre vietnamesiske lederne blei særlig gode marxister. Jeg har inntrykk av at marxismen blei ei ytre uttrykksform for nasjonalismen deres. Og
med seg inn i partiet trakk de den vietnamesisk-sjåvinistiske
oppfatninga at vietnameserne skulle være Herrer.
Ut fra det jeg har lest, har jeg inntrykk av at de vietnamesiske lederne ikke var spesielt kritiske mot Krustsjov i 1956. Tesen om «fredelig overgang» blei i hvert fall spredd også i
Sørøst-Asia. Men da krigen i Sør-Vietnam skaut fart rundt
1960, samtidig med at Sovjet bedra forholdet til USA og nekta å gi hjelp, tok vietnameserne forsiktig stilling mot Sovjet.
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Forholdet til Kina blei - i noen år - meget varmt. Men etter
at Krustsjov falt og Sovjet begynte å gi våpenhjelp, blei forholdet til Sovjet gradvis varmere igjen. (Altså en parallell til
forholdet Jugoslavia-Albania: lokale spørsmål og ikke synet
på marxismen avgjør forholdet til Sovjet.)

«lndokinesisk føderasjon»
Ho Chi Minh og de andre var sjåvinistiske overfor Kampuchea og Laos helt fra begynnelsen. Det viser seg alt i navnet
på partiet: Indokinas KP. Ett parti, en revolusjon og en stat i
hele det (daværende franske) Indokina var målet. Det gikk
Ho inn for, på et tidspunkt da Kampuchea ennå ikke var i
noe statsfellesskap med Vietnam, og på et tidspunkt da partiet
hans besto av nesten bare vietnamesere.
Det enhetlige partiet og planene om en indokinesisk stat
blei offisielt oppgitt i samband med Geneve-avtalen i 50-åra.
Men uoffisielt blei planen aldri oppgitt. Utenlandske kilder
bekrefter at Ho Chi Minh gikk inn for «Indokinesisk føderasjon» i 60-åra (han døde i 1969). I alle de 50 åra det vietnamesiske partiet har eksistert, har ledelsen hatt den samme planen
om å slå under seg Kampuchea og Laos og gjøre dem til provinser i et Stor-Vietnam.
Dette er levende føydale tradisjoner. Det er utenrikspolitikken til hoffet i Hue fra åra før Frankrike kom.

Forfølgelse av minoriteter
Den sjåvinistiske undertrykkelsespolitikken mot minoritetene
i Vietnam er også et uttrykk for levende føydale tradisjoner.
Vietnameserne har vandra sørover og erobra og kolonisert
land i nyere historisk tid. I Sentral-Vietnam hadde Chamnasjonaliteten sin egen stat. Den blei erobra og innlemma i
Vietnam. Den beste jorda blei tatt av vietnameserne, Chamfolket blei en minoritet i sitt eget tidligere fedreland, drivi opp
i fjellene som såkalte «montagnarder» (fransk for fjellfolk).
Områdene rundt Ho Chi Minh-byen/ Saigon tilhørte Khmerriket og var befolka av khmerer. Omtrent det samme skjedde
der.
Den vietnamesiske utvidelsen av territoriet til Vietnam er
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ikke noen bløff som er finni opp av Vietnams fiender. Den er
like mye et faktum som den veldige utvidelsen av Norges territorium ved at land blei tatt fra samene. Urbefolkninga blei
behandla av vietnamesere som nordmenn behandla samene:
jaga med sverd og brann om de ikke ga opp de feiteste områdene frivillig. Vietnamesisk sjåvinisme mot dem som er erobra fins, akkurat som norsk sjåvinisme mot samene fins.
Men i dag går Vietnam fortsatt inn for å utvide området
sitt. Og i dag går Vietnam fortsatt inn for en brutal vietnamiseringspolitikk mot sine nasjonale mindretall, en politikk så
blodig at den får den norske terroren mot opprørske samer til
å bleikne i sammenligning.

Langvarige kineserforfølgelser
Forfølgelsene av kineserne i Vietnam er godt dokumentert.
Kineserne har mange kontakter i utlandet. De snakker fremmede språk. Mange av dem er intellektuelle. Noen drar til
vestlige land, noen til asiatiske kapitalistiske land, noen til
Kina. Noen av dem har oppsøkt og snakka med vestlige pressefolk i Vietnam.
Disse forfølgelsene hadde i hvert fall begynt i 1959, om ikke
før. De blei trappa opp igjen i 1966 og i 1975. Kineserne blir
utsulta, plyndra og jaga, i enkelttilfeller blir de torturert eller
drept, gjerne for å skremme massene av kinesere til å gjøre
som Hanoi-regjeringa ønsker.

Hva med de andre?
Hva skjer med Cham og andre montagnarder? De er fjellbønder, de kan ikke lese og skrive, bor ikke i storbyene, får ikke
tak i utenlandske diplomater og journalister - har ikke noe
land å flytte til og ingen stat som forteller åssen de blir behandla sånn som Kina forteller om kineserne.

Khmer-folket i Vietnam
Hva skjer med khmerene i Mekong-deltaet? Regjeringa i Demokratisk Kampuchea hevda at det var fire millioner av dem.
Vietnams ambassadør i Oslo hevda i januar 1979 at i hele
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Vietnam var de bare 50 tusen! Ingen utenlandsk kilde har
operert med noe så lavt tall. Er de overskytende utrydda? Eller skal de utryddes?
Før invasjonen flykta flere titusener khmerer fra Vietnam
til Kampuchea. De fortalte historier som var mye mer brutale
enn dem kineserne fortalte: utsulting, massevoldtekt, massemord. Khmerene i Sør-Vietnam er også bønder uten internasjonale kontakter. Demokratisk Kampuchea hadde dårlig internasjonal propaganda, og dessuten blei landet okkupert før
mange utlendinger fikk besøkt flyktningeleirene.
Mekong-deltaet og fjellområdene er gamle revolusjonære
områder i Vietnam. I begynnelsen av FNLs arbeid satt det representanter fra montagnardene og khmerene i FNLs ledelse.
De forsvant i midten av 60-åra. Tjenestemenn i Demokratisk
Kampuchea sa at minoritetene brøyt med FNL fordi de blei
utsatt for vietnamesisk sjåvinisme. Andre kilder påstår det
samme.
Kampucheanske ledere hevda at vietnamesiske soldater i
Kampuchea massakrerte sivile khmerer under frigjøringskrigen mot USA. De påstår også at revolusjonære khmerer blei
drept av vietnamesiske partifolk under motstandskrigen mot
Frankrike før 1954.
Noen av disse historiene kan være feilaktige eller overdrivi.
Men nok kan dokumenteres så ugjendrivelig at det viser den
tjukke svarte understrømmen av stor-vietnamesisk sjåvinisme
som alltid har skjemma partiet i Vietnam. Det er den som har
dukka opp og blitt hovedstrøm nå, når Vietnam har erobra
Laos og Kampuchea og fører krig mot alle sine nabofolk.

C. Ei regjering som ødelegger
landets økonomi
Nord-Vietnam kom til å utvikle en økonomisk politikk der
utenlandsk hjelp var sjølve bærestolpen. Det er ikke merkelig
at det blir sånn i et lite og fattig land, som over mange år fører
en uhyre kostbar krig. Om denne politikken hadde røtter tilbake til tida før krigen mot USA-imperialismen, veit jeg ikke.
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Følgen blei at nær sagt alt som blei brukt, blei produsert i
utlandet. Våpen kom fra Sovjet og Kina. Uniformer til soldatene fra Kina. Mat til hæren fra Kina. Nord-Vietnam blei en
mottakerstat.
Dette kunne vel forsvares som en følge av tvang i en overgangsperiode. Men krigen slutta i 1975. Etter det- har Vietnam fortsatt å være en mottakerstat.

Forværring etter 1975
Sør-Vietnam hadde ei pro-amerikansk quisling-regjering som
levde som en parasitt på amerikansk hjelp. Etter seieren i
1975 blei sør og nord slått sammen, to landsdeler i et lemlesta
land som begge hadde mista evna til å produsere det massene
trenger. Det forente Vietnam har tatt over de svake sidene til
begge de to delene.
Vietnams folk lever i bitter nød. Sjøl i det forholdsvis stabile og velordna nord har vanlige arbeidere, bønder og soldater
så lite å ete at de i beste fall balanserer på kanten av rein hungersnød. De vietnamesiske myndighetene sier sjøl at den økonomiske situasjonen for massene i sør er blitt værre enn den
var under amerikanerne! Undertrykkerne jages ut - det blir
slutt på den endeløse krigen - og økonomien blir dårligere!

Har utlandet skylda?
De som vil unnskylde Vietnams regjering, hevder at nøden
kommer av at Vesten ikke gir Vietnam nok hjelp. Et merkelig
argument. Hva slags «revolusjon» er det som kan basere seg
på milde gaver fra Vesten? Dessuten stiller det saka på hue.
Nøden i Vietnam er et politisk problem. Den er en følge av at
regjeringa ikke forsøker å føre en politikk som virkelig kan få
slutt på elendigheta, men i stedet fører en politikk som forværrer den. Det er nettopp fordi regjeringa i Vietnam ikke vil
endre politikk, og derfor ikke kan gjøre noe for å bedre situasjonen sjøl, at den vil at utlandet skal løse alle de svære problemene ved å gi milde gaver.
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Plyndring av jordbruket og bøndene
Vietnam er et jordbruksland. Befolkninga lever av ris. Ris er
arbeidskrevende og risproduksjonen har til nå vært vanskelig
å mekanisere. Gode risavlinger i Vietnam er avhengig av velordna og rolige forhold og tilstrekkelig store arbeidsstyrker i
de to store deltaområdene: vietnamesisk Mekong i sør og
Røde-elv-deltaet i nord.
Krigen gikk naturligvis hardt ut over jordbruket i sør. Det
samme skjedde i nord. Store deler av arbeidsstyrken var mobilisert. Det gikk ut over matproduksjonen. Etter 1970 blei
forsyningssituasjonen dårligere for massene i Nord-Vietnam.
Etter krigen hadde riktig økonomisk politikk vært å sende
arbeidskraft tilbake til jordbruket. Få opp avlingene. Sette i
gang all slags hjemmeindustri og småindustri som kunne forsyne jordbruket med redskaper og bøndene med forbruksvarer. Lage realistiske planer for større industri på et sånt
grunnlag.
Det skjedde ikke. Hvorfor ikke? Fordi hæren fortsatte å
være mobilisert. Og hva fikk bøndene i sør? Så vidt jeg veit,
skjedde ingen jordreform! Fattigbønder før 1975 fortsatte å
være fattigbønder etterpå. Så steig misnøyen i sør. Forskjellige geriljagrupper begynte å kjempe. Sør blei behandla som
okkupert land. Det krevde mange soldater. Så blei Laos befesta som vietnamesisk koloni. Det er flere vietnamesiske soldater i Laos enn laotiske. Enda flere soldater. Den ulykkelige
konfrontasjonen med Kampuchea. Så felttog inn i Kampuchea. Mobilisering. Over 100 tusen mann permanent stasjonert i Kampuchea. Så provokasjonene mot Kina. Grensekrig.
Enda flere mobilisert. Jordbruk og industri reinskrapa for unge menn - alle er i uniform. År for år siden 1975 - stadig
mer og mer mobilisering. Det er følgen av de vietnamesiske ledernes sjåvinistiske politikk. Og det har kjørt økonomien lukt
til helvete.
I steden for arbeidskraft tilbake til jordbruket - mer og
mer og mer arbeidskraft trekt ut av jordbruket. Følgen blir
mindre jordbruksproduksjon. De som hadde det smått før, begynner nå med sultekunster. Staten svarer på dette med å
prøve å vri mer ut av de bøndene som er igjen. Hæren spiser
jo også, den må ha mat, ellers kan den ikke okkupere og
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slåss. Bøndene svarer på det ved å sette seg til motverge.
Gjemme det lille de har. Ikke investere men skjule, bruke eller
selge på svartebørsen. Misnøyen gror, protester,. opprør, og
med det kaos som igjen skader økonomien.

Statsbankerott
Når regjeringa ødelegger den viktigste sektoren i innenriksøkonomien, nemlig jordbrukssektoren, så slår det naturligvis i
sin tur tilbake på statsfinansene. Vietnam, som var insolvent
fra før, blir en vandrende statsbankerott. Staten kan ikke betale sine egne utgifter og blir ute av stand til å kjøpe noe av
betydning på verdensmarkedet med penger landet har tjent
sjøl. Ikke rart Hanoi kommer med stadig flere og mer desperate appeller om behovet for all slags hjelp.

Korrupsjon
I Vietnam mangler sjøl livsnødvendige forbruksvarer . Følgen
er at prisen på denne typen varer stiger voldsomt. Samtidig er
ikke staten i stand til å betale statsfunksjonærene lønninger
som kompenserer for prisstigninga. Mens massene blir trykt
djupere ned i elendighet, kjemper parti- og statsfunksjonærene mot ruin med det eneste midlet de har til rådighet: svartebørs, tjuveri , pengeutpresning, all slags korrupsjon.

Ødeleggelse av småhandel, småindustri
Men sånne saker virker igjen destruktivt tilbake på økonomien. Blant annet fører det til ødeleggelse av det som nå skulle vært en nødvendig sektor : privat småindustri og småhandel. Under så usikre politiske og økonomiske forhold våger
ikke denne viktige delen av småborgerskapet/ borgerskapet å
ta noen risiko. Men det fins ikke statlig produksjon som kan
erstatte denne private småproduksjonen. Følgelig: enda mindre produsert, enda mindre distribuert til massene og til jordbruket, enda mindre investert.
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Flyktningeeksporten og økonomien
De groteske kineserforfølgelsene og den offentlige flyktningeeksporten er det mest groteske eksemplet på åssen korrupsjonen ødelegger økonomien. Kineserforfølgelsene har både politiske og økonomiske årsaker. De brukes av staten til å piske
opp sjåvinistisk fremmedhat. Dette er en parallell til Hitlers
jødeforfølgelser. De gir også vietnamesiske tjenestemenn sjansen til å berike seg ved å stjele kinesernes eiendom. De desperate båtflyktningene som drar i titusener og hundretusener ut i
Sør-Kinahavet er blitt en inntektskilde: de må betale staten
svære summer for å få rømme.
Reint bortsett fra at dette er umenneskelig politikk som ikke kan forenes med noe ønske om å tjene arbeiderklassens interesser, så er det også det glade vanvidd sett ut fra den vietnamesiske økonomiens interesser.
Nå lever massene i elendighet på grunn av mangel på nødvendige levnetsmidler. Samtidig står hjula i industrien, gjenoppbygginga går i snegletempo , jordbruket dyrker langt under kapasiteten. Og samtidig er det overskudd på arbeidskraft, ja massearbeidsløshet, i det minste i storbyene i sør. I et
sosialistisk land ville sånne motsigelser bli løst ved at arbeidskrafta som var ledig blei satt til å dyrke jord, drive gjenoppbygging osv.
l steden jages arbeidskrafta fra landet! Blant flyktningene
fins bønder og industriarbeidere som flykter på grunn av sult
og fattigdom. Samtidig mangler Vietnam jordbruksprodukter
og industrivarer!
Vietnam mangler eksperter for å nytte ressursene. Samtidig
drives intellektuelle og småhandelsmenn, håndverkere og andre med særlige kunnskaper ut av landet i masseomfang. Dette gjelder tilmed tusener av kinesere som lojalt har gjort tjeneste i den nord-vietnamesiske administrasjonen og hæren!
Dette er som å slakte gåsa som legger gulleggene, for å
skaffe en enkelt korrupt tjenestemann og hans familie en god
søndagsmiddag og dun til ei lita pute.

Krisa skyldes regjeringas politikk
Ingen av Vietnams grunnleggende økonomiske problemer kan
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løses med utenlandsk hjelp. De kan bare løses gjennom at regjeringa i Hanoi legger politikken helt om - eller erstattes av
et anna styre som er villig til å gjøre det. For krisa nå er en direkte følge av at regjeringas politikk systematisk ødelegger
Vietnams økonomi.
USA herja Vietnam forferdelig. Sjølsagt betydde krigen en
enorm ødeleggelse av den vietnamesiske økonomien. Dessverre er det grunn til å frykte at regjeringa i Hanoi nå kan tilintetgjøre livsgrunnlaget for sitt eget folk mye mer effektivt enn
sjøl Johnson, Nixon og Kissinger klarte det.
Situasjonen er så ekstrem at Vietnams invasjoner i Kampuchea har blitt reine plyndringstog etter mat. Regjeringa i
Kampuchea hevder at vietnamesiske troppestyrker hadde ordrer om å straks sikre seg ris, kveg og anna spiselig og flyttbart og sende det hjem til Vietnam. Hva skal vi si om ei regjering som må sende soldater over grensa til naboene for å
røve noe å spise?

D. Politikk som bygger på
avhengighet av utlandet
Den katastrofale utviklinga av økonomien er en av grunnene
til at Vietnam har blitt stadig mer avhengig av Sovjet.
Men jeg trur det er viktig at i den vietnamesiske revolusjonens historie har det i mange år vært ei gradvis utvikling i retning av å bygge mer og mer på utenlandsk støtte og konvensjonell krigføring som er avhengig av sånn støtte, og mindre
og mindre på massene og på folkekrig som er avhengig av
massenes støtte.
Slaget ved Dien Bien Phu hadde utgangspunkt i den kinesiske provinsen Yonnan. Der var den vietnamesiske ledelsen, og
i slaget bygde den på kraftig kinesisk materiell støtte. Det var
i 50-åra.
Da FNL blei oppretta i 1961, blei FNLs ledelse og hovedbase lagt til kampucheansk territorium. Etter USAs angrep på
Kampuchea i 1970, flytta FNLs hovedkvarter seg enda lenger
vekk fra Vietnam - til vest for Mekong.
Da Nixon dreiv terrorbombing mot Hanoi like før fredsav141
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talen blei undertekna i Paris, flytta den vietnamesiske regjeringa viktige funksjoner til Kunming i Sør-Kina. Regjeringsledelsen dro sjøl til Kina til det verste dreiv over. Det var i 1972.

Pansergeneralen Giap
FNL dreiv folkekrig etter prinsipper som samsvarer bra med
Maos i begynnelsen av 60-åra . Men etterhvert kom Giaps militære doktrine til å overta. Så vidt jeg kan se er Giaps doktrine ikke noe særlig anna enn russernes doktrine for konvensjonell krigføring. I 1968 starta vietnameserne den berømte Tetoffensiven . Både kinesiske og kampucheanske militære hevder at den var et desperat eventyr som gikk ut på å tvinge
gjennom en rask avgjørelse i ett stort slag. Følgen blei at veldig store deler av de sør-vietnamesiske FNL-styrkene blei utrydda.
Sannsynligvis var dette et vendepunkt. Seinere blei krigen
mer og mer tatt over av regulære nord-vietnamesiske styrker
som førte konvensjonell stillingskrig. Under sluttoffensiven i
1975 spilte tanks en viktig rolle. Under den første offensiven
mot Kampuchea ved årsskiftet 1977-78 var tanks blitt den
faktoren som vietnameserne mente skulle avgjøre slaget. Følgen var at tanksene kjørte seg fast og blei ødelagt i et hav av
mobil gerilja, og offensiven endte med nederlag. Amerikanske
etterretningsfolk som satt i Thailand og hørte på radiosambandet til vietnameserne, trudde ikke sine egne ører. Deres
kommentar var at nå gjør vietnameserne akkurat de samme
tabbene som USA gjorde i Vietnam, og de blir slått med de
samme midlene som de sjøl brukte så godt mot oss .
Kanskje er Giap verdens mest overvurderte dårlige general.
Det viktige er i så fall ikke hans personlige egenskaper, men
den militærpolitikken han står for. Det er helt feil å tru at de
nåværende vietnamesiske lederne går inn for folkekrig. De er
blitt militarister som grunnleggende ser bort fra massenes
støtte som den avgjørende faktoren for å føre krig. I steden
trur de at en stor hær med streng disiplin og svære mengder
moderne våpen kan tvinge gjennom den politikken som er
ønska, med massene, uten massene eller på tross av massenes
vilje. Derfor har de til tross for rike militære erfaringer blitt
dårlige militære ledere. Militærfilosofien deres fører dem ut i
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håpløse krigseventyr. Den fører til nederlag. Og den gjør dem
enda mer avhengige av Sovjet, for bare med Sovjet i ryggen
kan de skape den typen moderne maskinhær som de sjøl trur
avgjør alt.

Vietnams langvarige støtte til
sosialim perialismen
Vi som støtta Vietnam, håpa i det lengste at utviklinga i retning Sovjet skulle snu etter seieren over USA. Men nå, når jeg
ser tilbake og veit mer om bakgrunnen for det som skjedde,
minner det meg om en skjebnetragedie, der den ulykkelige
slutten er den eneste mulige.
Vietnams regjering støtta mange av Sovjets internasjonale
forbrytelser over mange år. Den støtta angrepet på Tsjekkoslovakia i 1968. Indias angrep på Pakistan. Fascisten Mujibur
Rachmans terrorstyre i Bangla Desh. Indira Ghandis terror i
India. Cubas intervensjon i Angola. Det var kombinert med
at den gikk med tiggerskåla til alle land i verden .
Trulig var det vel pro- og anti-sovjetiske fraksjoner i den
vietnamesiske ledelsen. Men alle problemene var dominert av
de økonomiske, og «løsninga» av dem var å videreutvikle
«pappa betaler»-økonomien. Det ga Sovjet to veldig gode
«håndtak» i Vietnam: vilje til å være «rik pappa» og vilje til å
gi militær støtte til ekspansjonen. Mot passende vietnamesiske
ytelser, sjølsagt. Dermed kunne Sovjet til slutt definitivt få
overtaket, enten det nå skyldtes at de pro-sovjetiske vippa ut
de anti-sovjetiske, eller det skyldtes at ledelsen i Vietnam som
helhet fant ut at den eneste løsninga var å selge seg til russera
helt og fullt.
A selge seg er en falsk løsning. Den gjør det mulig for Vietnam å fortsette ekspansjonspolitikken, som er det virkelige
grunnproblemet. I steden for å få operert bort kreften, får den
vietnamesiske regjeringa en medisin som gir den en falsk følelse av styrke. I steden for å få mat, klær og hus, får det vietnamesiske folket sovjetiske tanks og raketter. Når klagene blir
værre, skjerper myndighetene terroren mot massene og kampanjene for å utrydde minoritetene.
Blant de pro-sovjetiske statene i dag stiller Vietnam i klasse
med de katastrofale tilfellene som Etiopia, Angola og Afgani143
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stan. Her fører regjeringa krig mot landets egne innbyggere
og ødelegger landets egen økonomi. Sovjetunionen sjøl virker
som en retts- og velferdsstat i sammenlikning.

E. Men Vietnam-krigen
var progressiv!
Dette er resultatet av den krigen vi ga så mye for i så mange
år. Det stemmer til ettertanke.
Skjønte vi at dette ville skje? Nei, vi kan ikke påstå at vi
gjorde det.
Jeg har drivi amatørstudier av Sørøst-Asia i 15 år. Men
hvor mange hadde mulighet til det? Jeg syns også at det var
en del saker som ikke lukta som det skulle. Men jeg ville gjerne håpe og tru det beste. Åssen forholda var, f.eks. når det
gjaldt de nasjonale minoritetene, hadde jeg ingen anelse om.
Og det til tross for at jeg i dag kan se at det fantes materiale
som skulle gitt grunn til mistanke tilmed i vietnamesernes
egne publikasjoner. Jeg skjønte virkelig ikke hvor alvorlig situasjonen var. Og den mer gjennomsnittlige tilhengeren av
Vietnams frihetskamp, som ikke hadde mine muligheter og
interesser, ville naturligvis ha et enda mer rosenrødt syn.
Vi som var aktive i støttebevegelsen for Vietnam over mange år, framstilte Vietnams kamp som en nasjonal frigjøringskamp. Vi sa at denne kampen var rettferdig og at det betydde
et framskritt for verden om den seira.
Det var sant. Det er ingen grunn til å gå tilbake på det.
Vi sa også at Vietnams kamp var en kamp for sosial frigjøring. Vi sa at den ville føre til framskritt og et mer rettferdig
samfunn for arbeidere og bønder i Vietnam. Vi framstilte de
indre forholda i det sjølstendige Vietnam som i hovedsak gode.
Men det var ikke så enkelt som vi sa.
Den vietnamesiske revolusjonen var starta som en revolusjon av arbeidere og bønder, som sloss ikke bare fo r nasjonal,
men også for sosial frigjøring. Hele tida sloss millionmassene
i sør og nord for noe de trudde skulle bli nytt demokrati, for
å avskaffe klasseskiller og bygge sosialisme. Denne kampen
og disse ideene var verdifulle.
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Det som blei oppretta i den nordlige halvdelen av Vietnam i
1954 var nok en sosialistisk stat. Jeg har ikke studert det som
skjedde der så godt. Men jeg trur at bygginga av sosialismen i
Nord-Vietnam virkelig betydde store sosiale framskritt, sjøl
om det blei gjort feil.
Men det var den gangen. Det Vietnam som fins i dag - i
1979- er ikke noe sosialistisk land. Her finnes pampenes og
profitørenes rikdom og luksus ved sida av bunnlaus fattigdom. Altså klasseskiller og klassediktatur. Dette er et kapitalistisk land. Her er arbeidere og bønder rettsløse. Her er en
fascistisk diktaturstat med en sjåvinistisk og militaristisk ideologi. Her hersker terror over de arbeidende innbyggerne.
Noen vil kritisere Sovjet men ikke Vietnam. Åssen er det
mulig? Sovjet har ensidig endra grensene til noen av sine naboer. Vietnam gjør krav på å endre grensene til alle sine naboer: Kina, Laos, Kampuchea, og sender soldater inn for å få
gjennom sitt syn. Sovjet har anklaga noen nasjonale minoriteter for å være «upålitelige». Vietnam har tatt de nasjonale
rettighetene fra alle minoriteter. Sovjet sender jødene med tog
over grensa. Vietnam sleper flyktningene ut på havet i båter
uten motor. Observatører hevder at omlag en person drukner
for hver som kommer fram. Omlag en halv million har flykta
over havet til nå. Det betyr i så fall at Vietnams terror bare
mot flyktningene har kosta flere menneskeliv enn Indonesias
blodbad på kommunistpartiet i 1965. Sovjet har gjort seg til
herre over noen andre land. Vietnam har gjort seg til herre
over Laos og Kampuchea. Vietnam prøver ikke bare å dominere disse landa, men vil kolonisere dem med vietnamesere,
sånn at laotene og khmerene blir i mindretall og statene deres
forsvinner i den stor-vietnamesiske staten. Sovjet fører kriger
i Afrika og Asia. Vietnam fører små kriger mot sine egne minoriteter, mot opposisjon i sør, mot Laos, grensekrig mot
Kina og en stor krig mot khmer-folket i Kampuchea. I dag
mumler Vietnams regjering skummelt om at det kan bli nødvendig å sende hæren inn i Thailand! Vietnam er mindre, det
er sant. Men hva har ellers Sovjet som ikke Vietnam har?
Åssen kan vi kritisere den enes forbrytelser og ikke den andres?
Mellom 1954 og 1979 gikk sosialismen under. Når? Jeg veit
ikke nøyaktig. Men det må i hvert fall ha skjedd flere år før
frigjøringa i 1975.
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Derfor var det bildet vi Vietnam-aktivister ga av de indre
forholda i Vietnam i hovedsak usant. Vi forsto det ikke sjøl.
Men det vi sa var likevel feil.
Er det etterpåklokskap? Ja. Mange opplysninger er tilgjengelige i 1979 som i hvert fall jeg ikke hadde i 1974 eller 1969.
Jeg vil ikke be om unnskyldning for at jeg ikke sa ting jeg ikke visste.
Så lenge du snakker vil du alltid si noe som er feil. Vil du
unngå å si noe som er feil, så værsgo få sydd igjen kjeften .
Vil du aldri skrive noe feil, så kutt av deg handa .
Likevel går det an å jobbe for å gjøre feila mindre . Vi
Vietnam-aktivister uttalte oss altfor skråsikkert og kategorisk
om saker vi ikke visste så mye om. De av oss som lukta ting vi
mislikte, tok ikke hensyn til det og modererte ingenting. Det
mener jeg var feil.
Hvorfor gjorde vi den feilen? En grunn - trur jeg - var a.
vi var fanga av myten om «den perfekte sosialismen». Vi hørte at Vietnam var sosialistisk, følgelig måtte det sikkert være
bra der også. Vel, vi blir nødt til å lære.
Likevel gjorde vi rett da vi støtta Vietnam. Det var ikke jug
da vi sa at krigen var nødvendig og et stort framskritt for
menneskeheten.
Fakta viser at denne krigen forandra verden. Den knekte
USA-imperialismens evne til å føre kriger mot små land over
hele jorda. Nå kan Iran og Nicaragua reise seg uten å få den
amerikanske jernhælen i hodet. Den vekte det amerikanske
folket til å forstå at USA-imperialismens rolle som verdensdiktator ikke tjener interessene til arbeidsfolk i USA. For undertrykte folk over hele jorda var den et eksempel som viste at
det nytter å kjempe seg fri. Når Afganistan og Eritrea i dag
kjemper mot Sovjet-imperialismen, så blir de kalt «Russlands
Vietnam». Parallellen er god . Frigjøringskjempere som i dag
kjemper mot Sovjet, har fått visshet for at det er verdt å ta
opp kampen ved å studere Vietnams seier over USA. Seieren i
Vietnam er et skritt på vei mot en bedre verden der det ikke
lenger er mulig for en sterk og rik stat å undertrykke mindre,
svakere og fattigere land.
Det Vietnam vi støtta, var på slutten forvandla til en kapitalistisk og sjåvinistisk stat. Men krigen var progressiv likevel.
Jeg sier dette med støtte i fakta: virkninga i verden viser at
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den var progressiv. Dessuten har jeg støtte i Lenins teori om
imperialismen. Lenin lærte at all kamp mot imperialismen
som svekker imperialismen, tjener verdensrevolusjonen, for
imperialismen må nedkjempes dersom sosialismen skal kunne
seire. Derfor støtta Lenin emiren av Afganistan mot England,
enda emiren var en føydalist som undertrykte sitt eget folk.
Og jeg har støtte i Maos moderne bruk av Lenins teori. Mao
delte inn vår tids verden i tre. Han kalte de to supermaktene
for den første verden og kolonilanda for den 3. verden. Han
slo fast at landa i den 3. verden er hoveddrivkrafta i kampen
mot supermaktene i dag. Vietnams kamp var en milepæl i utviklinga av den 3. verdens kamp, og det uansett den reaksjonære utviklinga av samfunnssystemet i Vietnam sjøl.
Det var god nok grunn til å støtte det vietnamesiske folket.
Derfor vil vi alltid være dem takknemlige. Samtidig hadde det
vært bedre om vi klart og tydelig hadde forklart at dette var
hovedgrunnen til at Vietnam måtte få støtte.
Vietnams folk slo et kjempeslag for folkets sjølstendighet.
Men Vietnam sjøl kom fra asken til ilden. Fra at halve landet
lå under USA er nå hele landet blitt en underordna alliert for
Sovjet. Fra håpet om sosialisme til sult og terror. I denne betydninga blei Vietnams revolusjon et nederlag for Vietnams
folk .
Men samtidig trur jeg dette nederlaget bærer i seg frøene til
nye og større seirer. For gjennom kampene har arbeidsfolk i
Vietnam lært å kjenne si egen makt. De veit at de kan erobre
makta om de kjemper for det. De har også lært å verdsette
Vietnams sjølstendighet. Nå lærer de denne leksa enda en
gang, på en svært sørgelig måte: De må bære de tunge ofrene
for ledelsens allianse med Sovjet.
Den vietnamesiske regjeringas politikk har innebygd i seg så
svære motsigelser at jeg trur den før eller seinere må bryte
sammen. Jeg kan ikke forstå at den nåværende vietnamesiske
politikken kan fortsette i ti eller tjue år til.
At det folket som sloss så lenge og tappert mot Frankrike
og USA, i lengden vil godta å bli underordna Sovjet - nei,
det trur jeg heller ikke.
I Vietnam er det alt nå kraftig opposisjon. En viktig del av
den kommer fra tidligere kadre og kjempere i FNL og tidligere partifolk i nord. De sterke revolusjonære og patriotiske
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tradisjonene og det flammende ønsket om sosialisme som fins
i folket, kan bli ei tidsinnstilt bombe som sprenger vekk dagens ledere i Hanoi.
Jeg trur altså at det kommer en dag .. .. Og den dagen vil
det nye, virkelig revolusjonære Vietnam trulig rekne erfaringene fra den revolusjonære kampen opp til 1975 som en viktig
nødvendig forutsetning for den virkelige frigjøringa av arbeiderne og bøndene. Det vil vise seg at sjøl om den sosialistiske
revolusjonen tapte for ei tid, skapte den endringer i massenes
tenkning som ikke gikk tapt.
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