Tron Øgrim:
Marxismen – vitenskap eller
åpenbaringsreligion?

V
DEMOKRATI,
DIKTATUR
OG TERROR

Spørsmål om den sosialistiske staten
Del V behandler et (eller ei gruppe) viktig(e) politisk(e) problem(er). Forsåvidt er dette altså en slags parallell til del Ill.
Vi er på vei fra den konkrete historiske gjennomgangen i del
IV tilbake til mer allmenne problemstillinger.
Feil i statsstyret under sosialismen er også viktige fordi de
har gjort stor skade. Men et forhold som skiller dem fra f.
eks. det nasjonale spørsmålet, er etter mi mening at her er ikke alle problemer løst i teorien. Den marxistiske teorien gir
oss noen svar. Andre spørsmål er ikke utforska så godt ennå
at det går an å gi fullgode svar. Jeg trur også at noen av problemene i samband med den sosialistiske statsmakta er uløselig knytta til at det fins statsmakt. Sånne problemer kan følgelig heller ikke løses - de kan bare oppheves i og med at staten helt forsvinner. Da blir å kreve fullkomne løsninger på
disse spørsmåla i seg sjøl en idealistisk feil.
Og dette handler del V om.
Boka er delt i sju filer.
Øvrige filer finnes på pdf-arkivet.
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Kapittel 28

Proletariatets diktatur
Vi marxister er tilhengere av proletariatets diktatur. I følge
læreboka betyr det demokrati for de arbeidende massene. For
å sikre sosialismen er det samtidig nødvendig å utøve diktatur
over sosialismens fiender: Å undertrykke dem med makt. Dette er en motsigelse. Demokrati og diktatur er to sider i en
motsigelse.
Jeg mener at i alle sosialistiske land til nå har løsninga av
denne motsigelsen vært problematisk. Dette er et stort og vanskelig politisk spørsmål som krever kritisk gransking.

Proletariatets diktatur er nødvendig
Historia beviser at vi kommer ikke utenom nødvendigheten av
proletariatets diktatur.
Når det gamle borgerskapet er hivi, kjemper det med alle
midler for å gjenopprette kapitalismen. Borgerskapet er en liten klasse. Men det har svære ressurser både i form av penger, internasjonale forbindelser, kunnskaper og tradisjonelle
ideer som tjener dets politiske mål. Utviklinga av produksjonen gjør det fortsatt mulig å drive med privateiendom av produksjonsmidler og klassedeling i lang tid framover. Ser borgerskapet sjansen, slakter det ned kadrene i den sosialistiske
staten, skyter og fengsler tusener av arbeidere som støtter sosialismen og drukner sosialismen i blod. Borgerskapets appetitt på å drepe revolusjonære når det føler seg sjøl trua, er
umettelig. Det har vårt århundre vist gang på gang og på alle
kontinenter.
Derfor må vi være for proletariatets diktatur. Det betyr at
diktatur over - undertrykkelse av - utbytterne og den politiske reaksjonen er helt nødvendig for å bygge sosialismen.
Uten proletariatets diktatur- aldri sosialisme.
Bare sosialisme kan være virkelig demokrati for de arbeidende massene. Demokrati (folkestyre) må i virkeligheten bety at folket bestemmer over det som virkelig betyr noe for utviklinga av menneskesamfunnet, og det er først og fremst
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økonomien, fordelinga av produktet. Proletariatets diktatur
er nødvendig for å sikre det arbeidende folket herredømme
over produksjonsmidlene, og dermed også for å skape grunnlaget for virkelig demokrati.
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Kapittel 29

Undertrykkelse
Å undertrykke reaksjonen betyr å holde den nede med makt.
Maktmidlene avhenger av situasjonen. Det kan bety å innskrenke talefriheten til de reaksjonære og ta fra dem noen
statsborgerlige rettigheter. Men om reaksjonen samler seg til å
drive sabotasje, drepe folk og forberede opprør, må revolusjonen gripe til hardere midler: fengsling, henrettelser, terror
for å skremme utbytterne fra å gå til aksjon.

A. Terror er et konkret problem
Terror er undertrykkelse i sin reineste, mest ekstreme form .
Tar vi opp spørsmålet om terror, setter vi samtidig spørsmålet
om undertrykkelse på spissen.

Umulig å ta avstand fra terror
«i prinsippet»
Hadde vi vært liberalere eller anarkister behøvde vi ikke
brydd oss om dette problemet. Da kunne vi tatt avstand fra
alt diktatur, all undertrykkelse og all terror «i prinsippet». Alt
er greit, i så fall er det ikke noe mer å diskutere.
Men da frasier vi oss også ansvaret for å styrte kapitalismen
og få slutt på utbytting og undertrykkelse. Kapitalismen betyr
sjøl terror. Hva kan være mer terroristisk enn massedrapene i
de imperialistiske krigene som stadig blir større og grusommere? Hva kan være mer diktatorisk enn de steinharde kapitalistiske diktaturstatene, land som Hitler-Tyskland og Bresjnevs
Sovjet? Vil vi ikke styrte dette kapitalistiske systemet og undertrykke det med nødvendige midler som revolusjonær krig,
revolusjonært diktatur og revolusjonær terror, så fortsetter
kapitalismens diktatur og terror til evig tid.
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Pariskommunen: for lite terror
På de premissene hadde det aldri blitt noen Pariskommune.
Marx kritiserte arbeiderne i Paris fordi de viste for mye storsinn og vennlighet mot borgerskapet, og ikke brukte nok terror mens kommunen hadde makta. Borgerskapet lot til gjengjeld arbeiderne betale rekninga, og slakta ned titusener av
«skyldige » og «uskyldige» (dvs. revolusjonære og sånne som
bare hadde stått på sidelinja) . Det hadde aldri blitt noe Oktober 1917 i Russland . Den kinesiske revolusjonen hadde aldri
seira i 1949, og de kinesiske bøndene hadde levd i større elendighet enn India i dag.

Problemet med for mye terror
Problemet er at terror er noen ganger nødvendig, men det
gjør også skade på sosialismen.
For lite undertrykkelse av borgerskapet, og det undergraver
og velter sosialismen. Men for mye og feilaktig bruk av terror
vil også undergrave proletariatets diktatur, og svekke sosialismen. Terror kan skape en atmosfære der de massene som sosialismen skal støtte seg på, sjøl blir redde. Da mister den sosialistiske regjeringa populariteten sin, og den blir lett å styrte . Eller kanskje tar borgere over statsmakta innafra. Men ingen tør gå mot regjeringa, fordi massene er vant til å adlyde
regjeringa slavisk fordi de er redde for terroren .
Dette er et konkret problem. Det går ikke an å gi noe fasitsvar som skal gjelde for ulike tider og forhold en gang for alle.
Det går ikke an å bruke en abstrakt «moralsk» målestokk
om at mye terror er værre enn mindre terror. Noen ganger
kan mye terror være nødvendig, mens andre ganger kan lite
terror være for mye .

Eksempel på terror: Lenin og
hungersnøden
Under hungersnøden i Russland skreiv Lenin sjøl et dekret
der d et sto at den embetsmann som leverte ut korn uten kvit tering i triplikat skulle stilles for standrett og bli skutt på ste-
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det uten ankerett! Hvorfor det? Fordi Sovjet-staten var i krig.
I byene sulta arbeiderne så ungene deres døde som fluer. Ved
frontene sulta de revolusjonære soldatene. Om en korrupt byråkrat i sånne tilfeller stjal ett kilo korn, så var det reint
mord: Drap på unger, arbeidere og soldater. Om tusen korrupte byråkrater hver underslo noen hundre kilo korn, kunne
det føre til at hele fronter brøyt sammen og hundretusener av
arbeidere mista livet. Lenins dekret var nødvendig nødverge.
Jeg oppfatter det som et humant og rimelig dokument.

Militærnektere skutt i Albania
Men det at terror - tilmed ekstrem terror - er nødvendig i
noen ekstreme situasjoner, kan ikke forsvare bruk av terror
allment og i alle situasjoner. Ta f. eks. henrettelser (angivelige) av religiøse militærnektere i Albania i 70-åra. Kan disse
dødsdommene forsvares? Var disse få religiøse fanatikerne
noen truse! mot sosialismen i Albania? Jeg trur at Lenins dekret førte til mange flere dødsstraffer enn de albanske henrettelsene av religiøse. Men de albanske henrettelsene oppfatter
jeg som en skamplett på sosialismen, som brutal og unødvendig terror.
o

B. A undertrykke meninger og
opposisjon er et konkret problem
Vi er ikke mot å undertrykke en del meninger. Tilmed den
borgerlige norske staten er såpass opplyst at den i hvert fall i
prinsippet har beslutta å undertrykke noen meninger: nemlig
rasehets. Det er den fullt ut for i teorien (dvs. i lovteksten) det
er bare i praksis at det er lovlig å drive med rasehets (fordi
domstolene nekter å dømme noen for det). Kom med bokmanuset «Hundre måter å partere og grille norske småbarn på»
og se hvor mange som da i praksis er for full frihet for meninger. (Skriv afrikanske småbarn og det går kanskje?)
Om noen vil stifte ei avis for å samle folk som vil bygge
bomber og kaste på de sosialistiske fabrikkene, så er det greit.
Sånt er så enkelt at det ikke er særlig interessant.
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Det er nødvendig å undertrykke politiske meninger og politisk opposisjon mot den sosialistiske regjeringa i noen tilfeller. Men når og hvilke meninger, hva slags opposisjon?
Under Stalin blei disse problemene løst mer og mer i retning
av at alle avvikende meninger blei undertrykt. I den østeuropeiske marxismen blei det etterhvert et dogme at politisk
uniformering var helt nødvendig . Dette dogmet passer bra for
den øst-europeiske fascismen som fulgte etter den østeuropeiske sosialismens fall. Det er også så hata av arbeidsfolk i Øst-Europa at det er et viktig hinder for å spre sosialistiske ideer der.
Mao svarte på dette spørsmålet ved å peke på forskjellen
mellom motsigelser i folket (dvs. mellom arbeidsfolk og andre
som støtter sosialismen) og mellom folket og fienden (dvs. de
som virkelig er ute etter å styrte sosialismen). Han understreka at motsigelser og debatt under sosialismen ikke er dårlig,
men bra. Så ser vi også at statssystemet i Kina fungerer bedre
og står sterkere enn det gjorde i det sosialistiske Sovjet.
Men Maos prinsippielle utsagn løser ikke alle disse problemene. Det står igjen å definere hvilke motsigelser som faktisk
er motsigelser i folket og hvilke som er motsigelser mot fienden . Her er det mulig å gjøre masser av feil. For det konkrete
arbeidet er ikke enkelt.
Noen borgere kan overbevises og vinnes for sosialismen om
motsigelsen til dem blir behandla som en motsigelse i folket.
Noen motsigelser som fins i massene må undertrykkes (ta f.
eks. rasisme/sjåvinisme som er utbredt i en flertallsnasjonalitet). Mao sa at i Øst-Europa blei motsigelser i folket noen
ganger forvandla til motsigelser mellom folket og fienden ved
gæren behandling (det skjedde forresten i Kina også). På den
andre sida kritiserte han også de øst-europeiske sosialistene
for å ha gjort for dårlig en jobb når det gjaldt å undertrykke
reaksjonen.
Kina har innført systemet med at det er lov til å henge opp
kritikk på veggene. I Beijing har det tilmed i ett års tid vært
mulig å henge opp kritikk av toppene i regjeringa, inklusive
Hua og Deng. Stalin ville snudd seg om han hadde fått ligge i
mausoleet. Men har sosialismen i Kina vakla for det? I den siste tida er det stramma til igjen og denne forma for kritikk er
innskrenka en del.
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Problemet har to sider . Stalin undertrykte for mange. Men
han undertrykte også for få. Krustsjov fikk gå, han skulle
vært undertrykt. Albanerne undertrykker religiøse bønder.
Fins det kanskje korrupte pamper som skulle vært undertrykt?
Vi må ikke tru at det bare er sånn at undertrykkelse betyr større press på massene, mindre undertrykkelse betyr mindre press på massene. Noen ganger kan det å undertrykke en
del byråkrater være nødvendig for å lette presset på massene.
I begynnelsen av kulturrevolusjonen blei det i hvert fall sagt
at det var meninga, om det fungerte sånn, se det er ei anna
sak.
Spørsmål, spørsmål. Det er ikke vanskelig å se at organisert
meningsytring og opposisjon kan fungere som dekke for organisert kontrarevolusjon. Det er heller ikke vanskelig å se at
undertrykking av meninger kan kvæle det demokratiske livet
under sosialismen og føre til opposisjon som gudbedre ikke er
unyttig for reaksjonen den heller. Det er blitt gjort feil, det
blir gjort feil, det vil bli gjort feil. Hvor er løsninga? Løsninga
er vanskeligere i virkeligheten enn på papiret.
Delvis er dette et sånt spørsmål som jeg trur ikke helt kan løses, så lenge det fins en stat.

C. Rettssikkerhet kontra
sikkerhet mot reaksjonen
I Stalins Sovjet kunne du - hvis du hadde uflaks - åke rett
inn og bli sittende inne i mange år på mistanke eller falsk anklage. Gode stalinister blei også skutt.
Hvis feila blei innrømma (det skjedde jo ikke alltid), ville
forsvaret være at ekstraordinære fullmakter var nødvendige
fordi landet sto i en kamp på liv og død mot internasjonal reaksjon. Den enkeltes rettssikkerhet var et mindre spørsmål
enn hele den sosialistiske statens sikkerhet.
Forsvaret holder ikke. Massefengsling, gæren behandling
av fanger - inklusive tortur - og summariske henrettelser
sånn som i Sovjet kan vi ikke unnskylde, vi må bekjempe sånt
innafor sosialismen. Det overbevisende argumentet for det er
åssen det videre gikk i Sovjet. Det hjalp ikke sosialismen, den
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gikk under. Men stilen med urettferdig behandling av fanger
fortsetter. I dag lærer øst-tyske og kubanske eksperter opp
politifolk i Addis Abbeba i elektrisk tortur mot kjønnsorganene til revolusjonære. The proof of the pudding is in the eating, som engelsmenna sier.
Mao innførte et sunt prinsipp i den kinesiske rettspleien:
skyt så få som mulig og utsett de fleste henrettelser for sikkerhets skyld. Kinas politi og fengselsvesen har aldri fungert sånn
som Sovjets under Stalin . Dette er viktige framganger for
rettssikkerheten under sosialismen.
Samtidig er det mitt inntrykk at systemet i Kina alltid har
vært sånn at sentrale stats- og partimyndigheter (i hvert fall
de siste) alltid har stått over rettsapparatet. Det betyr at folk
kunne fengsles eller interneres på grunnlag av ordre fra folk
sentralt i partiapparatet. Sånn trur jeg det var ikke bare under
kulturrevolusjonen, men også før og etter kulturrevolusjonen.
Under sånne forhold vil det uunngåelig skje overgrep. Dersom en borgerlig reaksjonær har skaffa seg stor makt i partiet, kan han bruke sånn makt til å få personlige fiender i hekta. Jeg oppfatter mange rapporter som kineserne offentliggjør
sjøl, som eksempler på at det faktisk har skjedd og skjer ikke bare under, men også før og etter kulturrevolusjonen.
Nå blir rettsapparatet reorganisert og det får større makt.
Det er en tendens som jeg ikke kan se som annet enn gledelig.
De eksekutive partiorganenes store makt kan føre til misbruk, ja i den virkelige verden kan ikke det unngås. Men betyr det at det bare er å ta fra disse eksekutive partiorganene
sånn makt? Et sånt svar er for lettvint. Det får preg av abstrakt moralisme og svarer ikke på virkelige problemer som
har vist seg f. eks. i Kina.
Lin Biao er landets lovlige forsvarsminister og nr. to i partiet. Han har hemmelige forbindelser med ei utenlandsk imperialistmakt. Han bygger opp et komplott for å gjøre kupp.
Med i komplettet er bl.a. et stort antall yngre offiserer. Hva
skal proletariatets diktatur gjøre når det oppdager kuppplanene til Lin Biao?
Vente på dom i forhørsrett?
Diktaturet trenger diktatoriske virkemidler. Å slå ned Lin
Biao er viktigere enn å sikre en meget streng formell rettssikkerhet på flekken. Hvis nå det rriå settes opp mot hverandre.
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Og det som er så vanskelig, er at i virkeligheten må sånt ofte
settes opp mot hverandre.
Så fortsatt trenger de eksekutive sentralorganene ekstraordinære fullmakter. Som vi på den andre sida veit må føre til
tilfeller av misbruk. Så hva gjør vi da? Prøver å begrense mulighetene for misbruk. Uten å ta den effektive slagkrafta ut av
eksekutivorganene, de som trengs mot en Lin Biao eller en
«firerbande» som løper amok.
Det nytter i hvert fall ikke å svare med moralsk forargelse
og late som om problemene egentlig ikke burde finnes. De
som vil at det skal være lett å bygge sosialismen, får heller
emigrere til en annen klode.
Absolutt skille mellom eksekutiv og dømmende myndighet?
Ønskelig, men umulig. Å kreve noe annet enn et relativt skille
er idealisme så lenge det fins en stat.

D. U nødvendige begrensninger
i massenes friheter
Jeg trur at i mange sosialistiske land har det vært en farlig negativ tendens til å innføre omfattende begrensninger i massenes friheter som i virkeligheten slett ikke har vært viktige for
å forsvare sosialismen.
Ei sak er politisk opposisjon og politisk kamp. Her er det
gjort feil nok . Men det er gode argumenter for at noe undertrykkelse av meninger også er nødvendig.
Ei anna sak er ikke-politisk undertrykkelse av meninger,
kultur, vaner og holdninger.
Ta den sovjetiske og albanske undertrykkelsen av religion.
La gå at presteskapet og mange av de intenst religiøse hørte til
de politisk mest reaksjonære. La gå at mange av de mest revolusjonære arbeiderne og bøndene hadde måttet kjempe mot
religiøse fordommer og følte et glødende hat mot all religion.
Men er det noen grunn til å undertrykke den religiøse arbeideren som ønsker å støtte sosialismen?
Er samfunnet delt i dem som trur på gud og dem som ikke
trur på gud? Eller er det delt i arbeidere og kapitalister? Fins
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det kristne arbeidere som står på kommunistenes side mot
ateistiske fabrikkeiere og fascister?
Har en arbeider lov til å mene noe som regjeringa syns er
feil? Er regjeringa arbeiderens form ynder som nekter ham å
ha sine egne meninger, når han ellers følger lova og arbeider
for sosialismen?
Hva med jazz-musikere og non-figurative kunstnere i Sovjetunionen . La gå at staten gjerne vil ha symfonier som hyller
kampen mot fascismen og nye kraftverk. Er det et hinder for
sosialismen hvis noen speiler swing for arbeidera på det nye
kraftverket en kveld de vil slappe av og danse? Skader det sosialismen om noen maler klatter? (Hvis staten er redd for at
den nasjonale kulturen skal forsvinne, kan den jo subsidiere
den nasjonale kulturen. Hvis den absolutt ikke vil fø på andre
kunstformer, så hvorfor nekte sånne kunstnere å praktisere
når de er villige til å fø seg sjøl på en annen jobb?)
Er f. eks. jazz-musikere eller non-figurative malere som kategori fiender av sosialismen? (Hvis du tar fra dem saksofonen og tråkker på maleriene deres kan du sjølsagt klare å «bevise» at de er dine fiender.) Eller deler de seg i progressive og
reaksjonære, akkurat som grunnarbeidere og spansklektorer?
Hva med homofile? Det er et faktum at en del arbeidsfolk
er homofile. En del kapitalister også. Er en arbeider først og
fremst arbeider eller først og fremst homofil? Det fins fordommer mot homofile . Under kapitalismen blir disse fordommene utnytta til å forfølge dem . Alle skiller blir til motsigelser
under kapitalismen for å splitte massene sånn at de blir Jette å
holde nede. Fordommene er med på å skape homoseksuelle
ghettoer . Mange arbeidere lider også av disse fordommene, de
«tåler ikke primere». Javel. Skal homofile arbeidere stenges
ute fra streikekampen og homofile intellektuelle nektes å
kjempe for demokrati? Hvilken skade gjør homofile? Er det
noen som har hørt om at en revolusjon lei nederlag fordi det
var med noen arbeidere som var homofile?
Åssen i all verden kan homofili være en .truse! mot sosialistisk eiendom til produktivkreftene?
Åssen i all verden kan noen av de gruppene jeg har tatt for
meg ovafor som kategori og pr. definisjon være noen allmenn
truse! mot sosialismen?
I virkeligheten er denne typen unødvendig undertrykkelse
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sjøl en truse! mot sosialismen. Sånt kan bare skjerpe motsigelsen mellom massene (eller deler av dem) og statsadministrasjonen. Det vil irritere det arbeidende folket og tjene reaksjonen.
I filosofien uttrykker det at statsledelsen ikke er fri for irrasjonelle fordommer, og at den ikke har stor nok tillit til de arbeidende massene.
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Kapittel 30

Teoretisk klarhet om
behovet for demokrati
Jeg grubler over feila til Stalin og deres videreutvikling av albanerne og «firerbanden», og kommer til den slutninga at vi
marxister trenger grundigere teoretisk klargjøring av behovet
for demokrati, debatt og kritikk under sosialismen.
Behovet for diktatur er teoretisk gjort klart nok. Skjelettet
til en teori om behovet for demokrati mener jeg vi finner hos
Mao. Vi må lære å forstå denne teorien og gjøre den konkret
hvis vi skal forstå begge sider i motsigelsen.
Demokrati er nødvendig som en buffer og sikkerhetsventil
for statsmakta. Det gjør at folk kan få fram misnøye på en
ufarligere måte enn ved å kaste bomber, og det hjælper staten
til å være velinformert om massenes meninger. Alternativet er
at trykket øker i kjelen til det smeller, som i Øst-Europa i 50åra.
Dette er et taktisk argument. Men jeg mener at det er langt
fra det viktigste.
Demokrati, diskusjon og kritikk er også nødvendig for å
kritisere feil og gjøre det mulig å snu i tide. Det er mye viktigere enn det forrige argumentet.
Debatt gjør det mulig for de arbeidende massene å være et
korrektiv til partiet og staten. Partiet og staten kan også være
et korrektiv til de arbeidende massene. Flertallet kan være et
korrektiv til mindretallet og mindretallet til flertallet.
Alle gjør av og til feil. Tvinger vi alle til å alltid ha samme
mening, så har vi bare blitt sikra ei sak. Det er at av og til tar
absolutt alle feil sammen (i hvert fall offisielt).
Når staten gjør sine uunngåelige feil, vil fri debatt og kritikk gjøre at de blir oppdaga før. Når det fins utbredte gærne
ideer blant arbeidsfolk, så vil frimodig og åpen debatt gjøre at
folk tør si meninga si helt til de blir overbevist gjennom argumenter . Når de så sier at de har endra syn, veit du at de ikke
snakker staten etter kjeften .
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Bare på denne måten går det an å mobilisere det maksimalt
mulige av entusiasme og evner for å bygge sosialismen.
På den andre sida er mangel på debatt svært farlig, fordi
det betyr at vogna kan kjøre utafor stupet uten at noen får si
ifra.
Den sovjetiske formelen: Jo mer du hevder at noe er gærent, jo værre er det at du sier det, er virkelig døden i boks.
Det betyr at hvis du er inne i et hus kan du kanskje våge deg
til å si at lufta er litt tett og det ville være bra med lufting.
Men å rope at huset er tjukt av røyk fordi det står i brann
over hue på deg, det er strengt forbudt og det får du straff
for.

Betydninga av intellektuell produksjon
Endelig har fri debatt avgjørende betydning for ei svært viktig
form for produksjon: Intellektuell produksjon.
Forskning er et arbeid som har ei rekke særtrekk . Du kan
produsere en ballong på kommando der det står - f. eks. at
regjeringas oljepolitikk i Nordsjøen ikke betyr noen fare for
dyrelivet der. Det kan være en utmerka ballong. Men du kan
ikke produsere et forskningsresultat på kommando som beviser at regjeringas oljepolitikk ikke betyr noen fare for livet
der. I hvert fall vil det ikke være noe bra forskningsresultat.
Forskning dreier seg om å undersøke virkeligheten, og den
eksisterer uavhengig av vår vilje. Følgelig er forskeren avhengig av et politisk klima der hun ikke behøver å frykte for at
resultatene hun finner ikke er populære.
I Sovjet blei visse greiner av den intellektuelle produksjon
kvælt, til tross for store investeringer . Det kom av at en del
mulige forskningsresultater på forhånd var definert som politisk feilaktige. Forskerne kom i samme situasjon som Galileo:
de måtte for enhver pris ikke oppdage at jorda gikk rundt sola. Under sånne forhold mister de fleste lysten til å drive
astronomi, og de som fortsetter, er sjelden noe tess.
Dessuten er forskning i vår tid sterkt avhengig av å prøve
resultatene mot andre resultater og hypoteser. Det vil si at
forskerne trenger å føre debatt med andre vitenskapsfolk, lese
tidsskrifter osv. I Sovjet blei sånt sikkerhetsgradert. I dagens
Sovjet er toskete sensur et viktig hinder for vitenskapene, som
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gjør at Sovjet stadig kommer lengre etter Vesten på viktige
områder. En forsker må kanskje vente i årevis på det lille resultatet som kan hjelpe henne over kneika og fram til store,
nye oppdagelser. Dette resultatet er kjent, men stappa av sensuren. Under disse forhold blir det å forske som å vasse til
knes i sirup. Ingen som vasser i sirup vinner kappløp.
Forskning kan ikke gjennomføres bare på rutine og kommando. Forskning kan vanskelig drives i et klima av intellektuell terror. Dette er en av grunnene til at «firerbanden»s
dumme anti-intellektuelle kampanje gjorde så stor skade i Kina. I Albania har jeg hørt kadre fortelle med stolhet at nå er
presset på intellektuelle blitt så stort at mødrene har slutta å
råde ungene sine til å gå på universitetet, de sier at de heller
bør bli mekanikere. Å skape sånne forhold har samme virkning som å strø sand i finmekanisk presisjonsutstyr.
De samme lovene gjelder for all intellektuell produksjon,
inklusive god undervisning og kunstnerisk virksomhet. Den
som vurderer kvaliteten og opprettholder sjøldisiplinen i arbeidet sitt, er svært ofte i siste instans den intellektuelle sjøl.
Forutsetninga for god intellektuell produksjon er at den intellektuelle er stimulert til å ta sjanser, og ikke minst at hun ikke
frykter følgene av å begynne på noe som ikke er rein plankekjøring.
Men på lang sikt er intellektuell produksjon - og særlig
forskning og undervisning- en av flere avgjørende faktorer i
utviklinga av økonomien. Sabotasje av den intellektuelle produksjonen straffer seg før eller seinere i økonomien. Dermed
blir basisen for sosialismen også undergravd. Ei årsak til de
kroniske økonomiske problemene som det revisjonistiske Sovjet strir med, er den langvarige undertrykkinga av den intellektuelle produksjonen i Sovjetunionen.
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Kapittel 31

Problemet med servilitet
hos kadrene
Et spesielt viktig spørsmål trur jeg er løsninga av motsigelsen
mellom intellektuell frihet/ intellektuell produksjon og lydighet/ disiplin hos kadrene.
Det er nødvendig at kadrene i en sosialistisk stat er disiplinerte. Er beslutninga at de skal kjempe mot kvinneundertrykkelse, kan de ikke gjøre det eller la være etter sitt eget hue .
Skal de la småhandelen få drive på, kan de ikke undertrykke
den . l så fall blir det ikke noe virkelig demokrati og ingen
sterk sosialistisk stat.
Men samtidig er kadrenes arbeid ikke bare rutine. Det har
også sider som er intellektuell produksjon . Alt politisk arbeid
for å analysere problemer og for å mobilisere massene er en
slags forskning og undervisning. Altså er alle aktive kommunister også utfra en synsvinkel en slags intellektuelle produsenter. Kadrer som skal få massene med seg, må også drive
intellektuell produksjon.
Kadrene forvalter makt. Deres mulighet til å misbruke denne makta, til å bli byråkrater og tilmed nye borgere, er derfor
også ofte stor. Dette er enda en grunn til at proletariatets diktatur trenger streng disiplin blant kadrene.
Problemet er at denne disiplinen kan skape en kadertype
som er nødt til å si ei sak den ene dagen og den stikk motsatte
den neste. Det kan skape en kadertype som ikke tør si si egen
mening, fordi han er redd for at han skal kompromittere seg
og bryte disiplinen.
Dette kan skade det nødvendige intellektuelle arbeidet som
kaderen må gjøre. Han våger ikke undersøke virkelige problemer og gå inn for de botemidlene han sjøl trur vil virke.
Jeg trur at i noen tilfeller kan det være lettere og friere å
være vanlig arbeider under sosialismen enn å være kader. Arbeideren står ved si maskin. Hun eller han sier det hun mener.
Er det upopulært så fører det kanskje til kjeft, men de andre
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arbeiderne står solidarisk og hun blir stående ved si maskin.
Kaderen derimot, kan komme i et jævlig press der hans egen
skjebne floker seg fullstendig sammen med om han tør si det
han mener eller om han skal holde kjeft og slavisk følge en
ordre han ikke trur på.
Dette kan skape en kadertype som enten er svært forsiktig
eller som også blir kynisk og oppgitt. Blir kadrene i tillegg terrorisert, trur jeg det kan skape et klima som det revisjonisten
Ehrenburg skildrer i sine erindringer fra 30-åra, der kadrene
blei desperate og derfor seinere falt Krustsjov om halsen når
de fikk sjansen.
Nå er sjølsagt ikke dette problemet typisk for sosialismen .
Den ødelagte servile kaderen er minst like typisk for deler av
statsapparatet under kapitalismen. Bare se på de ynkelige kryperne som sitter her og der i stillinger i statsadministrasjonen
eller oppover i DNA-LO-apparatet.
Men jeg trur problemet fins også under sosialismen. Mangel på disiplin i staten er en fare. Byråkratisk rutine, folk uten
ryggrad og kyniske kadre er også en fare. Dette er en motsigelse og et problem som ikke helt ut kan løses så lenge det fins
en stat.
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Kapittel 32

Den håplause ideen
om sensur mot
utenlandsk innflytelse
Stalins Sovjet innførte etterhvert systemet med å sensurere informasjon fra utlandet på grensa, ta fra folk bøker, aviser
osv., og forby massene å høre på utenlandsk radio .
Til dette er to ting å si.
For det første var ei sånn politikk forståelig . Sovjet ville ikke ha inn utenlandsk reaksjonær propaganda, fascisme, porno osv. Sovjet frykta at fri flom av informasjon skulle lette
vervinga av agenter og organisering av kontrarevolusjon. Jeg
sympatiserer med at Sovjet ikke ønska sånt inn. (Når målsettinga etterhvert blei å skape enhet i form om stadig flere
spørsmål, måtte sjølsagt også krava til den ytre sensuren
skjerpes.)
For det andre var en sånn politikk teknisk mulig. Sovjet
hadde få og oversiktlige grenseoverganger. Ikke så mange reiste ut og inn. Massene hadde ikke radioer og utlandet ikke så
avanserte radiosendere.
Men er en sånn politikk riktig? Se, det er et annet spørsmål.
Jeg har sett den i praksis i ekstrem form i Albania. I Albania var italiensk og jugoslavisk fjernsyn veldig populært. (Det
betyr alt blod, vold og porno du vil.) I mange år så massene
på utenlandsk fjernsyn og partiet og staten dreiv med ideologisk kritikk. Til slutt ga ledelsen opp og prøvde å finne tekniske løsninger: Kanalene som Italia sendte på, blei plombert, folk fikk italiensk fotball over kabel-TV med lyden vekk
osv. Samtidig var det tydelig at Albania tapte kampen mot
den utenlandske innflytelsen i små ytre spørsmål som f. eks.
motene.
Hvis et sosialistisk land skal overleve, må det beherske mest
mulig moderne produktivkrefter. Internasjonal utveksling av
informasjon nå er helt nødvendig for å få utveksla vitenska217
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pelige resultater og teknologi. Sosialistiske land kan ha sånn
utveksling og få utenlandske resultater gratis eller svært billig.
Sosialistiske land kan også isolere seg sånn som Albania prøvde, kjøpe teknologi dyrt i utlandet og likevel bli liggende etter. Internasjonal isolasjonisme er politisk feil, bl.a. fordi det
vil underminere økonomien.
Videre er det bare i relativt underutvikla land, som Sovjet
før krigen og kanskje Kina i dag, at sånn isolasjon er teknisk
mulig. Når millioner av mennesker reiser over grensene og går
fritt i gatene, er det umulig å hindre at trykksaker følger med.
(I det revisjonistiske Sovjet er grensekontrollen degenerert til
en komedie. Vitsen med å sjekke lesestoff er å skaffe tollerne
flere vestlige pornomagasiner som de kan bytte og selge.)
Men viktigere enn det er sprangene i elektronikken. Nå går
det an å ringe Moskva direkte fra Oslo. Hvem kan sjekke hva
som blir sagt hvis du kan ringe direkte hvor som helst i verden, og tilmed bruke en enkel kode? Nå utvikler sender- og
mottakerteknikken seg sånn at før år 2000 vil alle på jorda
kunne få inn nyhetssendingene fra Øvre Volta på transistoren
sin- og kanskje TV-nyhetene også.
Massene i et sosialistisk Norge går aldri med på at informasjoner fra utlandet skulle bli sensurert. Men bare tanken på
det er fullstendig latterlig, også fra en teknisk synsvinkel. I
framtida vil ikke noe sosialistisk land kunne isolere seg fra
utenlandsk innflytelse og utenlandsk propaganda. Det går ikke an å stenge den ute, så det blir nødvendig å leve med den
og vinne den politiske kampen mot den ved å overbevise folk.
Jeg hører at kineserne oppfordrer si ne språkstudenter til å
lære ved å høre på utenlandsk radio. Ei nøktern og fornuftig
beslutning.
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Kapittel 33

Ei sammenlikning av
det proletariske
demokratiet i Østen
og det borgerlige
demokratiet i Vesten
Spørsmål og svar:
Kina eller Norge mest demokratisk?
Spørrer: Hvor mener du egentlig at det er mest demokrati: Kina eller i Norge?
Svarer: l Kina! l Kina er arbeidsfolk herrer over fabrikkene
og jorda. Derfor kan kineserne unngå sykliske kriser og nye
kriger - det vil si: Det er i hvert fall ikke det sosialistiske systemet deres som gir opphav til nye kriger.
l Norge er demokratiet et ytre skinn som skal skjule det
faktum at norske og utenlandske monopoler eier fabrikkene
og kapitalen. Arbeidsfolk er ofre både for kapitalistenes beslutninger og for den kapitalistiske verdenskrisas svingninger.
Dessuten er Norge en del av et kapitalistisk verdenssystem
som helt sikkert fører til nye kriger - kriger som norske arbeidere trolig også vil bli slakta ned i. l Norge omfatter demokratiet nær sagt alt - unntatt det som gjelder arbeidernes
levebrød, og deres mulighet til å overleve på lengre sikt. Altså
ikke demokrati i det viktigste.
Spørrer: Jeg syns du kommer med utflukter og unngår en
del vesentlige ting. Er det ikke sånn at vanlige norske arbeidere har større friheter enn sine kinesiske klassebrødre på noen
områder, f.eks. når det gjelder muligheten til å reise i verden,
og til å skaffe seg utenlandsk informasjon?
Svarer: Jo. Jeg kunne nyansere bildet litt, men i hovedsak
er det riktig.
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Spørrer: Og du sjøl. Norsk kommunist. Åssen vurderer du
sjansene dine til å få gitt ut denne boka i Kina? Ville det gått
like lett som i Norge?
Svarer: Nei, jeg trur ikke det. Min frihet til å få gitt ut' ei
bok som denne er, som kommunist, størst i det kapitalistiske
Norge.
Spørrer: Nå har jeg avslørt deg! Du påstår at det er større
demokrati i Kina, men må likevel innrømme at en vanlig arbeider har mer frihet i Norge! Innrøm at det går ikke i hop!
Svarer: Nei, jeg innrømmer ingenting. Du gjør to feil:- for
det første forvek sler du begrepet frihet med begrepet demokrati. Demokrati betyr folkestyre. Riktignok forutsetter
folkestyre også at folket har ei rekke friheter, men på den andre sida er frihet på noen områder fullt ut mulig uten demokrati. Du kan sitte i ei fengselscelle og ha full tale- og demonstrasjonsfrihet, ja du kan få inn en liten stensilmaskin og ha
ubegrensa trykkefrihet, tilmed ikke berørt av den norske injurielova. Men kom ikke å si at det er demokrati!
I Norge er det kapitalistene som bestemmer hvor kapitalen
skal investeres. I Kina er det arbeidsfolk som gjennom sine
valgte organer bestemmer hvor fabrikkene skal bygges, og det
er arbeiderne som velger ledere for bedriftene etterpå. Det kinesiske systemet er proletarisk demokrati. Det betyr: Arbeiderklassen bestemmer virkelig. Det norske er borgerlig diktalur forkledd som demokrati. Det betyr: Arbeiderklassen bestemmer ikke noe viktig. (Hva den klarer å kjempe seg til er ei
anna sak.) Da hjelper det ikke om den norske arbeideren har
all verdens friheter. Demokrati blir det ikke.
- For det andre setter du demagogisk likhetstekn mellom
det at den norske arbeideren har et par friheter og det at hun
allment er «.fri». Den norske arbeideren er ikke fri til å kritisere
forholda på jobben. Da risikerer hun å bli stempla som
«rød» , få sparken og bli svartelista. I prinsippet fins ytringsfrihet, i praksis fins yrkesforbud. Jeg skal ikke påstå at alt er
gloria på kinesiske bedrifter, men jeg trur en kinesisk arbeider
er friere på jobben enn en norsk.
En kinesisk arbeider er også fri fra redselen for at ungen
hennes havner som sprøytenarkoman. Osv. Teller ikke det
med?
Dessuten veit du at frihetene i Norge fins bare så lenge folk
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ikke bruker dem for mye. Vakler kapitalismen kommer unntakslovene fram ... «Si hva du vil så lenge du ikke er uenig med
meg.)) Hva er det for slags frihet?
unntakslovene fram ... «Si hva du vil så lenge du ikke er uenig med meg.)) Hva er det for slags frihet?

Rettssikkerhet i Norge og Kina
Spørrer: Jeg skal være enig i at Norge i dag ikke er noe typisk
kapitalistisk land, at de demokratiske frihetene i Norge kanskje ikke vil vare, og at de dessuten har sine mangler. Likevel
er de på noen viktige områder større enn dem som fins i Kina.
Hva med rettssikkerheten? Du har vært inne på eksekutivens
rett til å overprøve domstolene i Kina. Altså er det personlige
rettsvernet og rettssikkerheten dårligere!
Svarer: For enkelt! Jeg har pekt på problemer med eksekutivens makt over domstolene i Kina. Jeg har også sagt at jeg
ikke vil moralisere over dette og godtar at eksekutiven må
kunne ta makt over domstolene. (Det skjer forrresten under
kapitalismen også.) Men ei anna sak er at personvernet av den
grunn ikke automatisk er bedre i det kapitalistiske Norge.
Dette avgjøres tross alt av flere ting enn bare domstolenes stilling .
Har du mulighet for å hindre at du blir kasta ut av huseieren og satt på gata i Norge? Ofte har du ikke det. Hva med
forsvar mot å få sparken, f. eks. ved innskrenkninger? Prøv å
vinne ei rettssak om sånne forhold. For det første må du ha
masser av gryn og juridiske forbindelser for å prøve deg, for
det andre taper du likevel hvis kapitalisten har fulgt et minimum av lover. Lovene er laga sånn at han skal kunne gjøre
det han vil med deg. I Kina har en arbeider større rettssikkerhet i sånne spørsmål. Er ikke det viktig?
Hva hvis du er fremmedarbeider i Norge? Du kan følge alle
lover og regler, kapitalisten, politiet eller statsbyråkraten kan
bryte dem med vilje -'- du taper likevel. Har en ikke-kineser
større rettssikkerhet i Kina? Ja, det trur jeg faktisk!
Rettssikkerheten er altså større når det gjelder ei rekke vanlige tvister som har stor betydning for vanlige arbeidsfolks liv
og velferd. Rettssikkerhet er også om Bliichers gutter blir satt
i boksen når de kaster bomber som lemlester folk på gatene.
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Det er om narkotikagrossister blir satt inn eller går fri. Det er
om CIAs og KGBs agenter fritt får reise rundt og skaffe seg
kontakter. Sånt har betydning for vanlige folk s liv, velferd og
trygghet. P å alle disse feltene er rettssikkerheten størst i Kina !
Når det gjelder forfølgelser av politisk opposisjon i demokratiene i Vesten , så bryter statsma kta sine egne lover uten
skrupler. l Norge blir det utveksla informasjoner, og det lyttes . .. CIA dreper sine tystere i USA uten å spørre noen om
lov. England rekrutterte kriminelle til en bande som dro for å
drepe folk i Den Irske Republikken. Jeg våger ikke påstå hva
«noen» kan gjøre i Norge, for her er det straffbart å bare antyde at «noen» kan gjøre noe gærent . ..
Spørrer: Men Kina skyter folk . Du skryter av at Kina utsetter henrettelser. l Norge skyter vi ingen!
Svarer: Ikke gjør deg for hellig! Norge skaut Rinnan og
Quisling. De fleste av oss er enige i det, vi mener at når forbrytelsen er stor nok og forholda ekstreme, så må vi støtte
sånt. Dessuten skyter nesten alle store land i Vesten kriminelle. Politiske motstandere også. I USA kan du med litt uflaks
bli dødsdømt for å være neger . Er du radikal i tillegg så kan
familien bare bestille krans. Kinas system er mer humant og
forsiktig enn det de store landa i Vesten praktiserer.

Har Vesten djupere respekt for
menneskerettighetene?
Spørrer: Du beundrer Kinas revolusjon og sosialistiske økonomi . Greit. Men du sier sjøl at Kina ligger tilbake for oss på
noen områder. Hvorfor ikke like godt innrømme at holdninga
til individets frihet , menneskerett, demokrati er lengre utvikla
i det kapitalistiske Vesten? Vi har lang tradisjon fra de
borgerlig-demokratiske revolusjonene. Kina har bakgrunn i
føydalisme og fascisme og har aldri opplevd borgerligdemokrati. Kan du ikke like gjerne gå med på at i Kina gjør
de en del feil som skyldes at Kina mangler våre demokratiske
tradisjoner?
Svarer: Ikke enig! Jeg liker ikke argumentasjonen . Dels
fordi den smaker for mye av den sjåvinistiske myten om den
hvite manns store siviliserende misjon, som ofte blir ekstra
sjølgod når verden skal forklares hvor ganske spesielt perfekt
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den hvite mann er her oppe i det demokratiske Norrrden! Jeg
trur ikke på «den hvite manns byrde». Men den viktigste grunnen er at jeg mener påstanden er historisk uholdbar.
De frykteligste terrorstatene i historia er skapt i Europa eller eksportert fra Europa-Nord-Amerika-Japan. NaziTyskland var en vestlig stat. England med sitt Magna Charta
og Frankrike med sin store revolusjon gjorde flere hundre
millioner til slaver i de siste 150 år . I koloniene praktiserte engelskmenn og franskmenn tortur og massemord. I deres fotspor fulgte det gamle borgerlig-demokratiet USA.
Så viser kanskje England og Frankrike sine verdifulle tradisjoner med respekt for enkeltindividet ved at de slakter i koloniene, men ikke hjemme? Da må vi godta en avskyelig imperialistisk definisjon av menneskerett: Menneske = borger av
ens eget land.
Holdning til individuell frihet, menneskerett, bruk av terror
osv. viser seg i det store og hele i historia ikke å være et spørsmål om utvikling av kulturen eller borgerlig-demokratiske tradisjoner. Det er avhengig av k/asseinteresser: Av om klasser
ser seg tjent med å bruke sånne virkemidler som massemord,
eller heller ser seg tjent med å la være. Derfor har også massemord blitt mer og ikke mindre utbredt ettersom den kapitalistiske sivilisasjonen har nådd nye ' høyder. Derfor blei også
Tyskland, som var en høyt sivilisert kapitalistisk stat (kanskje
Europas mest siviliserte stat) verdens værste morderstat.
I det store og hele behandler det sosialistiske Kina menneskene mer humant enn det bloddryppende Europa. (Det terroristiske Sovjet nevner jeg ikke engang.) Jeg ser det som et resultat av at det arbeidende folket i Kina faktisk ikke trenger å
drive omfattende terror, og i tillegg har hatt en klok og menneskelig politisk ledelse . Så Kina kommer best ut om vi ser på
fakta og ikke bare på vestlige fordommer.

Har Kinas demokrati noe å lære oss?
Spørrer: Jeg kan gå med på at sosialismen har betydd mer demokrati og frihet for arbeiderne i Kina. Men vil du virkelig
påstå at demokratiet i Kina kan være et forbilde for oss med
erfaringene fra det høyt utvikla norske borgerlig-demokratiet?
Svarer: Ja, faktisk! Jeg ser en rekke områder der Kina har
noe å lære av oss:
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l) Kina har virkelig demokrati: Massene bestemmer over produksjonen.
2) Kinesiske arbeidere mangler noen friheter som norske arbeidere har, men de har også friheter som norske arbeidere ikke har. Kina har i hvert fall noen ganger praktisert frihet til
kritikk og valg av ledelsen inne i fabrikkene.
3) Kinas system med lokal, kollektiv behandling av lokale
problemer (gjennom valgte gatekomiteer osv.) er mer demokratisk enn noe som fins i det norske borgerligdemokratiet.
4) Den kinesiske politikken for nasjonale minoriteter er antidiskriminerende. Den subsidierer deres økonomi, utdanning,
seder og skikker og kulturaktiviteter. Kinesernes politikk gjør
det faktisk mulig for minoritetsnasjonalitetene å overleve. Det
er noe annet og mer demokratisk enn Norges samepolitikk!
5) Det kinesiske fengselsvesenet behandler kriminelle fanger
på en mer demokratisk og human måte enn det norske (her
ser jeg bort fra den materielle standarden). Det tar virkelig
sikte på omdanning gjennom arbeid og rehabilitering og gir
fangene muligheter til å endre sin tilværelse ved å vise at de
kvitter seg med den kriminelle holdninga.
6) Den kinesiske demokratiske teorien er mer utvikla enn den
borgerlig-vestlige. For Mao er folket heltene og grunnlaget for
politikken er «fra massene til massene». For vestlige borgerlige politikere er massene oftest uvitende personer eller i værste
fall reint ut sagt kveg.
Spørrer: Så alt i Kina er perfekt og alt hos oss er bare skitt.
Så vil du ha innført det kinesiske systemet her da, og så går
alt så inderlig bra, ikke sant?
Svarer: Nei, Nei, Nei! For det første er noe hos oss bra .
Dessuten vil jeg ikke ha det kinesiske systemet overført hit. I
hvert fall vil jeg ha denne boka ut før sensuren blir innført!
Jeg påstår ikke at alt i det kinesiske statssystemet er eller
fungerer bra. Men jeg vil forsvare det mot borgerligdemokratiske illusjoner og norsk sjåvinistisk sjølgodhet som
fordreier proposisjonene. Jeg mener Kinas proletariske demokrati i det store og hele er bedre enn statssystemet i det
borgerlige Vesten. Men det er såpass ille at det heller ikke betyr allverden når det kinesiske statssystemet er bedre.
Når det gjelder åssen vi skal få innført et bra sosialistisk
statssystem her- ja, det blir en jobb. Sannelig om jeg veit 224
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Kapittel 34

Folk stiller oss spørsmål
Vi kjemper for sosialismen i Norge. Vi sier at det betyr at proletariatets diktatur er nødvendig i Norge. Det er sant.
Folk spør oss hva det betyr i praksis. Vi kan svare at det må
det arbeidende folket i Norge sjøl bestemme på demokratisk
måte. Det kan ikke vi bestemme, et lite parti som bare er en
liten del av det arbeidende folket, og det før revolusjonen har
skjedd . Det er sant.
Folk kan si - O.K. men hva mener dere vil være riktig?
Hva vil dere foreslå for de arbeidende massene?
Et godt spørsmål.
Folk vil henvise til de viktigste sosialistiske landa som har
vært til nå.
I Sovjet under Stalin - sier vi - blei diktaturet utvida for
langt og noen av massenes rettigheter blei undertrykt. Noen
pamper og byråkrater som skulle vært tatt, gikk på den andre
sida fri . Kina er bedre. Samtidig har Kina også gjort feil. Men
vi støtter at det har vært proletariatets diktatur i Sovjet. Vi
støtter proletariatets diktatur i Kina i dag. Diktaturet har vært
nødvendig, det vil vi ikke underslå.
Nye spørsmål: OK, så var det nødvendig i Sovjet. Så er det
fortsatt nødvendig i Kina inn i 80-åra. Men hva med Norge?
Hva mener dere blir nødvendig i Norge?
Jeg syns i hvert fall ikke det er så lett å svare.
Motsigelser:
Å forstå korrekt åssen demokrati og diktatur skal forenes
under våre forhold. Det er meget vanskelig og det fins ingen
skjemasvar. Her er to skjemasvar som helt sikkert er gærne:
a) Det er bare å kopiere Sovjet i 1930 og Kina i 1979.
b) Det finnes ingen reaksjonære i Norge som vil kaste bomber og gjøre mordforsøk. Alle norske borgere er englebarn og
all undertrykkelse blir helt unødvendig .
Flere motsigelser:
De arbeidende massene i Norge ser det stort sett sånn at sosialisme betyr mindre frihet for dem sjøl enn norsk kapitalisme og norsk borgerlig-demokrati. Vi kommunister har sjøl-
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sagt forskjellige motargumenter:
- Vi peker på borgerlige løgner og overdrivelser om undertrykkinga i Stalins Sovjet. (Og det er sant. Men det var nå undertrykking der likevel, da. Derfor er det et tynt argument.)
-Vi peker på at «demokratiet» i Norge er et skinn: arbeiderne bestemmer statsministeren og kapitalistene politikken han
skal føre. Arbeiderne bestemmer fargen på dasspapiret og kapitalistene tar profitten. Kommunister og klassebevisste arbeidere har frihet til å bli svartelista og avlytta. I bakgrunnen lurer de hemmelige militærplanene. (Dette er også sant. Og det
er bedre argumenter.)
- Vi peker på at kapitalismen er noe jævlig herk, og skal vi
bli kvitt kriser, kriger, sosial nød, forurensing osv. så må vi
innføre sosialismen og opprette proletariatets diktatur. (Ja,
helt sant.)
Ja, svarer noen av arbeiderne og de unge intellektuelle. Dette er vel og bra og vi er enige. Vi vil gjerne ha samfunnseie av
produktivkreftene og bli kvitt kapitalistene. Dessuten mener
vi at Kina er bra for Kina og mye mer demokratisk for massene enn det Kina noen gang har vært. Men likevel lurer vi på
- skal vi betale for sosialismen med ei rekke av de borgerligdemokratiske frihetene? Åssen blir det med informasjonsfrihet, sensur, rettssikkerhet, talefrihet, møtefrihet, frihet til å
reise ... Hva?
Skal vi vinne tillit hos arbeidsfolk i Norge må vi ikke vri oss
unna disse spørsmåla. Vi må svare, og vi må svare godt sånn
at vi virkelig overbeviser folk.
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VI
VITENSKAP
ELLER
APENBARINGSRELIGION?
o

Kritikk av en ideologi
Del VI fortsetter utviklinga fra det konkrete til det allmenne.
Det er en kritikk av en ideologi som preger ei lang rekke av de
konkrete feila jeg har diskutert. Dette er en parallell til del Jf,
der jeg kritiserte ideen om det perfekte sosialistiske landet.
Det er den viktigste enkeltideen innafor hele det ideologiske
systemet som jeg kaller den religiøse marxismen. Min påstand
er at det er historisk uunng(ælig at tradisjonell religiøs tenkning finner si avspeiling innafor marxismen .
Så her kommer VI.
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Kapittel 35

Hva er marxismen?
Etter de siste åras rike erfaringer har vi marxister behov for å
gå tilbake til marxismen - eller som vi kaller den i vår tid:
marxismen-leninismen-Mao Zedongs tenkning - for å stille
noen grunnleggende spørsmål.
Som:
- Hva slags teori er marxismen egentlig?
-Hva slags gyldighetsområde og begrensninger har den?

A. Marxismen som vitenskap
For Marx og Engels var marxismen en vitenskap. Det betydde
at den bygde på undersøkelser av fakta og måtte kunne bekreftes gjennom fakta . Denne vitenskapen var et redskap, det vil
si ei veiledning til handling og ikke noe mål i seg sjøl. Sånn
som ingeniørvitenskapen er ei veiledning til handling for en
som skal bygge ei bru, og veterinærvitenskapen veileder en
som skal helbrede en sjuk gris. Marxismen er vitenskapen som
veileder proletariatet når det endrer samfunnet.
Er marxismen en vitenskap, så er Marx, Engels, Lenin, Stalin og Mao ikke profeter og allvitere, men vitenskapsmenn.
De er samtidig bare fem mennesker med begrensa erfaring.
Det de har sagt, inneholder feil. Orda deres har mest vekt når
de snakker om ting de har undersøkt, liten vekt når de snakker om ting de ikke har undersøkt. På samme måte behandler
fysikken store vitenskapsmenn som Newton, Farraday, Einstein. Innsatsen deres for fysikken er grunnleggende. Samtidig
er noen av teoriene deres forkasta, mens andre fra tid til annen blir angripi og diskutert, men blir likevel stående.
Marxismen må oppfattes som hovedtrekka i de marxistiske
klassikernes teorier. Den må utvikles ettersom den blir prøvd i
praksis for å føye inn i seg nye teorier for nye forhold og forhold som ikke har vært utforska før. Samtidig er det like
uholdbart å se alt marxistene har skrivi som a priori riktig
marxisme, som å se alt Einstein har skrivi som a priori riktig
fysikk.
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I vitenskapen må alle problemer studeres kritisk, på nytt og
fra nye synsvinkler, ettersom det skjer endringer i verden. Kritisk og dialektisk studium betyr at vitenskapen også er villig
til å gå tilbake til sine egne, tidligere standpunkter for å granske om de fortsatt holder. For den m enneskelige forståelsen
vil alltid være begrensa, mens verd en er svært stor. Våre synspunkter vil alltid inne holde noe som er riktig og noe som er
gærent. Utviklinga av ku nnskaper er blant a nnet å lære h vilke
av våre tidligere synspunkter som var fei lakt ige, og hvi lke
som virkelig var i samsvar med virkeligheten.

B. Marxismen som åpenbaringsreligion
Blant kommunistene har det også utvikla seg en annen oppfatning av marxismen: At den er en åpenbaringsreligion med
hellige profeter - Marx, Engels, Lenin, Stalin, Mao. Alt som
står i verkene deres er a priori riktig. Bringes de riktige sitatene derfra, er følgelig også siste ord i debatten sagt. Framtida
er også forutsagt i detalj i deres eskatologiske skrifter. Å
granske virkeligheten blir derfor i sin konsekvens uinteressant. Å motsi skriftene blir blasfemi so m kvalifiserer til å bli
satt utafor kjerka.
De albanske lederne, som inntil nylig var i den kommunistiske verdensbevegelsen, argumenterer sånn. De finner noen
(attpåtil dårlige og ukorrekte) sitater som de hevder a priori
må ligge til grunn for kommunistenes internasjonale politikk.
De avviser suverent å analysere verdenssituasjonen konkret.
«Firerbanden» i Kina dreiv også akkurat denne forma for
«marxistisk» polemikk . Betydninga av fakta blei vurdert la vere enn betydninga av det firerbanden kalte ideologi og prinsipper. Om situasjonen ikke svarte ti l de politiske behova, så
blei bildet av situasjonen endra til det sva rte til teoriene .
I Norge fins ei trotskistisk gruppe, «KU L », som behandler
Lenins samla som det gamle og det nye testamentet, og prinsippielt avviser det som «empirisme» å undersøke f. eks.
norsk statistisk materiale. Dette skrekkeksempelet kan være
en god lærepenge for norske intellektuelle som virkelig vi l læ-
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re om marxismen for alvor. Tviler de på hva som er riktig
marxisme, kan de se på KUL og gjøre det motsatte. «KUL»
er et av Norges mest konsekvente uttrykk for den religiøse
marxismen.
Hva med oss norske kommunister? Jeg mener at om vi studerer historia vår, så finner vi at vi har en god del svin på skogen, vi også.
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Kapittel 36

To motsatte oppfatninger
av marxistisk debatt
De to motsatte oppfatningene av marxismen fører til to motsatte oppfatninger av hva som er marxistisk debatt:
- Ei vitenskapelig oppfatning: Debatten må ta sikte på å finne ut hva som kan bevises med fakta, det vil si hvilke synspunkter som svarer best til virkeligheten.
- Ei teologisk oppfatning: Debatten må ta sikte på å fi n ne ut
hva som kan bevises med sitater, det vil si hvilke synspunkter
som svarer best t il det som står i bøkene.
Den ne siste d ebattforma er svært farlig.
Den gjør marxismen til et lukka og ferdig system, der vir keligheten bare får sli ppe inn gjennom sprekker og åpninger i
muren: Dvs. den _får bare betyding der profetenes ord er
uk lare, motstridende eller der de påvislig ikke har sagt noe.
Samtidig får svært perifere uttalelser fra klassikerne ei fullstendig overdrivi betydning. Noe som Lenin kanskje sa i forbifarten, eller ei setning fra et uferdig notat, kan bli avgjørende for å bestemme taktikken et halvt århundre etter. Sånt vil
sjølsagt ofte føre til feilaktige resultater i praksis. Men viktigere enn hver enkelt feil er at hele tenkninga til marxistene
blir dreid vekk fra studier av den virkelige verden og over i ei
form for marxistisk skolastikk som med full rett kan sammenliknes med tradisjonell teologi.
Den gjør også at diskusjonen mellom kommunister blir forvrengt. I værste fall kan folk bli redde for både å granske virkeligheten og legge fram nye synspunkter, fordi «rett og galt»
blir avgjort ikke ut fra fakta, men ut fra hvem som kan «vinne» en skolastisk diskusjon om hva som står i skriften. Uenighet kan degenerere til å bli et spørsmål om hvem som er kjetter, og partene truer hverandre med bannlysning fra den
marxistiske kjærka. Sånn blir det umulig å føre marxistisk diskusjon som en avslappa, demokratisk prosess der de som er
uenige, samtidig samarbeider om å grave fram fakta og prøve
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dem med argumenter, for til slutt å komme fram til et felles
bilde av virkeligheten.
Sånn ser vi at den religiøse oppfatninga av marxistisk debatt forvandler marxismen fra å være et redskap til å analysere virkeligheten med, til å bli ei tvangstrøye som aktivt hindrer marxistene fra å gå ut og undersøke virkeligheten.
Innafor den marxist-leninistiske bevegelsen, inklusive vårt
eget parti, har denne gærne forma for debatt vært utbredt.
Jeg skal nøye meg med å nevne ett ferskt eksempel. I den
diskusjonen om forsvarsspørsmål som blei ført i AKP(m-1) i
1978-79, var sjølsagt Lenins behandling av det borgerlige
forsvaret under første verdenskrig sterkt framme. Det er greit.
Men enkelte debattanter insisterte på at vår holdning til det
borgerlige militærapparatet i Norge i 1979 var avgjort i og
med at Lenin i si tid utforma parolen «Ikke et øre til det borgerlige militærapparatet». Med grunnlag i dette avviste de å
være med på ei konkret vurdering av åssen situasjonen er nå,
og om det f. eks. kan være sånn at faren for sovjetisk angrep
og de sannsynlige følgene av det, betyr at vi må velge en annen taktikk. Den måten disse kameratene argumenterte på, er
gjennomsyra av dogmatisk skolastikk.
Det er historisk forståelig at vi har utvikla sånne avvik i debattforma vår. l mange år har vi vært alliert med dogmatiske
idealister i kampen mot dem som ville forkaste marxismen
åpenlyst. (Jeg tenker på folk som de albanske lederne, ultra«venstre»-grupper i ledelsen for KKP og en del ledere i de nye
marxist-leninistiske gruppene i Vesten.) Vi har aldri dratt noen
skarp skillelinje mellom marxistisk polemikk mot revisjonismen og den polemikken som disse dogmatiske gruppene har
ført, og vi har heller ikke hatt noen klar oppfatning av feila i
tenkninga vår.
Det har jo virkelig vært sånn at hovedsaka for oss har vært
å forsvare det riktige Marx, Lenin og Stalin sa mot de moderne revisjonistene, som vil forkaste det viktigste i marxismen.
Det riktige hos klassikerne er tross alt det aller meste. l en
sånn forsvarsposisjon blir det naturlig å gripe til klassikernes
tekster og legge svært stor vekt på hva de sa. Revisjonistenes
angrep på klassikerne fører også til at vi har vært forsiktige
med all kritisk gransking av klassikerne, fordi vi frykta for at
det kunne hjelpe marxismens fiender.
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Som sagt - dette er historisk forståelig. Men jeg mener
denne utviklinga nå har vart for lenge og har gått alt for
langt. Tilbake til fakta!
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Kapittel 37

Den store kometen,
det nye Jerusalem
og guden som sviktet
Gyldigheten av en vitenskap står og faller med om vi kan påvise at den svarer til fakta i grunnleggende spørsmål. Gyldigheten av en religion derimot kan stå og falle med et enkelt
dogme, som f. eks. Marias jomfrudom før fødselen.
I virkeligheten vil vi sjølsagt gang på gang oppleve at noen
av de oppfatningene vi har, viser seg å være feilaktige. Men så
lenge den religiøse varianten av marxismen er utbredt, vil sånne naturlige og nyttige opplevelser gang på gang gi opphav til
typisk religiøse «tvil-og-tro» kriser.
Små og uvesentlige feil hos marxistene forvandler seg til
store og vanskelige problemer.

Filologien i strid med profeten
Et eksempel. I 1912 ga Stalin ut en ypperlig pamflett om det
nasjonale spørsmålet. I denne brosjyra sier Stalin at to folk
som har samme språk likevel kan være forskjellige nasjoner.
Som eksempel bruker han Norge og Danmark, som har samme språk men likevel er forskjellige nasjoner. Det har vært
kommunister som ville gjøre det til et stort problem fordi
«norsk og dansk er to forskjellige språk». Javel. Da Stalin
skreiv hadde han hastverk, han hadde politiet i hæla og trulig
hadde han et leksikon der denne feilen sto. Men slutninga
hans er riktig: To forskjellige nasjoner kan ha samme språk
(f.eks. England og Australia.) Norge og Danmark er også to
ulike nasjoner. Hva slags tenkning er det som vil gjøre det til et
problem i marxismen at det var feil i Stalins leksikon?
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Marxister er ikke spåmenn
Marxistene gjør analyser av utviklinga. På grunnlag av det
kommer de med teorier om den sannsynlige utviklinga i framtida. Dette er nødvendig og fruktbart av Ocre grunner. De
marxistiske arbeiderpartiene trenger det for å forberede seg på
endringer som trulig kommer. (Bolsjevikene forberedte seg f.
eks. på revolusjon mot tsaren. De kampucheanske kommunistene forberedte seg på invasjon fra USA. Vi norske kommunister trur det kommer en 3. verdenskrig og et sovjetisk overfall på Norge.) Men sånne teorier er også nødvendige som
prøver på marxistenes egen forståelse av sam funn sutviklinga.
Slår de til, bekrefter de vårt syn. Slår de ikke til, er det også
nyttig, fordi det viser oss hvor vi må gjøre bedre undersøkelser for å få et riktigere bilde av virkeligheten, eventuelt være
mer forbeholdne og planlegge med sikte på nere ulike muligheter.
Marxistenes teorier om den framtidige utviklinga har i store
trekk slått bra til. Jeg tenker f. eks. på sa ker som det Marx
s kreiv om åssen kapitalismen omskapte verden i « Det kommunistiske manifestet» i 1848, og at han påviste at kapitalismen måtte avle sosialistiske revolusjoner. Lenins og Sta lins
analyse av imperialismens ut vikling og frigjøringsbevegelse i
kolonilanda, og på Maos analyse av den framtidige utviklinga
av sosialimperialismen . Jeg er sik ker på at de vil vise seg å
holde i store trekk i det hundreåret som kommer også.
Når det gjelder konkrete forutsigelser av den kortsik tige utviklinga og utviklinga i enkelte land, så har både klassikerne
og kommunistene bomma gang på gang. (l tidligere kapitler
har jeg gitt noen eksempler.) Marx tok også avstand fra det
synspunktet at marxistene skulle være spåmenn. At marxi stene gang på gang «gjetter fei l» er rimelig, sett ut fra erkjennelsesfiloso fien. Menneskesa mfunnet er enormt komplisert. Det er mulig å analysere de store drivkreftene innafor
menneskesamfunnet som helhet og på den måten forstå og
forutsi utviklinga framover i noen store trekk . Men det er noe
helt annet å forutsi utviklinga i detalj.
Dette er ikke et særegent problem for marxismen . Ta f.
eks. befolkningsstatistikken. Det er mulig å gi ganske pålitelige prognoser for antall fødte og døde i Norge i perioden
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1980-85 (sjølsagt forutsett at det ikke skjer svært store endringer, f. eks. krig). Men det er svært vanskelig å forutsi
hvilke enkeltpersoner som kommer til å dø og hvilke enkeltfami/ier som får barn i denne perioden. Forsikringsselskaper og
andre vil likevel gjøre analyser for forskjellige kategorier ut
fra sannsynlighet, og leger vil gi vurderinger av sunnhetstilstanden og muligheten for langt liv og vellykka fødsler hos
enkeltpersoner. Marxismen har samme problem. Det ~r nødvendig å prøve å forutse utviklinga i detalj, det fins en del aletoder for å forutse utviklinga, men det vi venter, skjer nærmest med sikkerhet aldri akkurat sånn.

Hva når tusenårsriket lar vente på seg?
Så langt så greit. Problemene oppstår når tenkninga er prega
av den religiøse marxismen.
Dersom alt klassikerne sa er absolutt riktige dogmer, så får
også forsøka deres på å forutsi framtidige utviklinger rang av

absolutt profeti.
Studier av klassiske marxistiske tekster tar ikke sikte på å
lære åssen marxistene gikk fram når de analyserte framtida,
når og hvorfor de traff - og hvorfor de eventuelt bomma. I
steden blir profetene granska ut fra målsettinga å finne flere
forutsigelser. Dette er eskatologi: Læren om de siste ting, sånn
som det f. eks. kan studeres i Johannes åpenbaring. Framtida
betraktes ut fra det perspektivet at det er spådd at Muhammed skal fødes igjen av en mann.
Kommunistene får det inntrykket at utviklinga inn i framtida nærmest er fastlagt. Verdensrevolusjonen er et tog som går
på skinner. Framtidige stasjoner og ankomsttider kan vi lese
om i den marxistiske togtabellen. Sovjetunionen bygger nye
kraftverk, kommunistpartiene samler krefter i land etter land ,
av og til kommer det nye revolusjoner, og snart er hele verden
sosialistisk. Dette er bildet jeg trur vestlige kommunister hadde av framtida, la oss si i 1947.
Drastiske nye situasjoner som kullkaster det kommunistpartiene sjøl trur vil skje, har ingen plass for folk som trur på
togtabeller. Problemet er at framtida ikke går på skinner.
Framtida er ei diger elv som er på vei til havet. Kjenner vi
tyngdelovene, kan vi si med sikkerhet at den ikke renner opp237

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

over tgjen : Kapitalismen vil ikke vare. Men katastrofale endringer er mulige. Elveleiet kan f. eks. bli sperra for ei tid, elva kan bli tvingi til å ta ny kurs.
Sånne katastrofer har skjedd og vil skje. Det tyske sosialdemokratiet til Marx og Engels blei borgerlig. Det tyske kommunistpartiet i 1933 blei knust av fascismen, det samme
skjedde med det veldige indonesiske partiet i 1965. Sovjet blei
kapitalistisk - hvem hadde venta det? Muligheten for at Kina
blir kapitalistisk fins også, så lenge kapitalismen står sterkt i
verden og Kina er lite utvikla.
Og hva sier jeg om det? Dersom alle sosialistiske land i verden blir kapitalistiske, så er marxismen like grunnleggende
gyldig for det. Tyngdelova gjelder, og elver vil fortsatt renne
ut i havet. Vi må bare ikke tru at alle problemer er løst. Katastrofer er et nyttig korrektiv som tvinger marxismen til å tenke.
Men for den som har trudd på profetier, og derfor har slutta å tenke, blir sammenbrudd i profetiene ikke noe mindre
enn et ragnarokk - et sammenbrudd i sjølve verdensbildet.
Det er det samme som skjer med de sektene som av og til står
fram med forutsigelser om at når den store kometen dukker
opp, kommer jordas undergang innen 90 dager. Hva skjer
med de truende når jorda er like grønn og frisk den 91. dagen?

Når det hellige land handler jordisk
Jeg har brukt del Il på å drøfte den feilaktige oppfatninga av
sosialismen som det nye Jerusalem, «det perfekte sosialistiske
landet». For oss er de sosialistiske landa fabrikker der det
produseres historie, og laboratorier der det forskes i anvendt
marxisme. For dem som ser marxismen som åpenbaringsreligion, blir Kina ei større utgave av Vatikanstaten der alt er hellig . Et hvert kinesisk regjeringsdekret blir følgelig guds ord.
Da blir det også et veldig problem dersom Kina endrer linje. H va er sant, det gud sa i går eller det han sier i dag? For
ikke å snakke om hvis de truende oppdager at det er noe i de
hellige land som ikke er så bra: Hestene skiter på veiene, myggen stikker og kanskje er noen tilmed uhøflige i fylla. Et sånt
syn stiller dessuten kommunistene i en svært vanskelig posi-
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sjon dersom de ønsker en ting i sine hjerter, mens Vatikanet
sier noe anna. Akkurat som katolikkene som ikke får lov av
paven til å bruke p-piller. Følgen blir enten dumheter eller
hykleri.
Krever vi perfeksjon, blir det umulig å diskutere virkeligheten i Kina (eller et hvilket som helst anna sosialistisk land)
nøkternt sånn som vi diskuterer all annen virkelighet. Se på
gruppene i Vesten som støtter «firerbanden» eller Albania, og
som hevder at det har vært kontrarevolusjon i Kina. Utgangspunktet for disse påstandene er ikke noen helhetlig analyse av
klasseforholda, det økonomiske systemet og statsmakta i Kina
og ei avveiing av godt mot dårlig. Utgangspunktet er at Kinas
politikk bryter med det disse gruppene anser for å være religiøse dogmer og ikke lenger følger de gamle ritualene. Tempelet
er vannhelliga. De som har trua, de kan ikke bruke det lenger.

«Tannlegenes gud har sviktet oss»?
Folk som har ei religiøs oppfatning av marxismen og trur den
er fullkommen , oppdager noen svakheter. Verdensbildet deres
bryter sammen, og de gir ut bøker om «guden som sviktet». I
dag kommer sånne bøker fra Kina også, fra vestlige intellektuelle som før trudde alt var perfekt under kulturrevolusjonen .
Folk som jobber med en vitenskap derimot, blir ikke bekymra om de finner ut at noen tidligere vanlige oppfatninger
var feil. Er det noen som har hørt om ei gruppe fortvila veterinærer eller tannleger som publiserer sin omvendelse fra sin
vitenskap under titler som «Guden som sviktet»? Hvis vi ikke
trur på noen gud i marxismen kan vi ikke bli svikta av noen.
Derimot kan vi lære av feila våre, forvandle dem til framganger og bli bedre marxister .
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Kapittel 38

Marxismens gyldighet
og begrensninger
Er marxismen en vitenskap, så er det også nødvendig å definere dens gyldighetsområde.
Vitenskapene skiller seg fra hverandre ved at de behandler
forskjellige områder, som bl.a. utvikler seg etter delvis forskjellige lover. Tannlegevitenskap er en vitenskap. Meteorologi en annen. Historie en tredje. Det nytter ikke å løse problemer i tannlegevitenskapen ved å bruke meteorologien eller historia. (Ei anna sak er at tannlegevitenskapen kan ta i bruk
resu ltater fra f. eks. historisk forskning for å løse noen spesielle problemer. Ta f. eks. historiske data om åssen kosthold
og andre samfunnsforhold har påvirka tannhelsa.) Avgrensninga av vitenskapene fra hverandre er viktig for å definere
gyldighetsområdet.
Vi må skille mellom sånt som er utforska og forstått, og
sånt som ennå ikke er utforska og forstått. Tannlegevitenskapen kan ennå ikke stimulere mennesker til å gro nye tenner.
Meteorologien forstår vindforholda i Norskehavet bedre enn
vindforholda i Sahara . Astronomien kan med stor sikkerhet
fastslå sammensetninga av fjerne soler, men den har ikke noen sikker teori for universets opprinnelse. Når det gjelder en
vitenskaps gyldighetsområde, må vi alltid skille mellom sånt
som er relativt sikkert og bevist og sånt som ennå er uferdig
og uutforska. Det vil alltid være store områder som menneskene ikke har utforska og forstått.
Så la oss avgrense feltet som den marxistiske vitenskapen
gjelder for.
Marxismen er en teori for revolusjonen. Den er vitenskapen
om åssen proletariatet styrter kapitalismen, skaper sosialismen og utvikler hele menneskesamfunnet fram til kommunismen.
Jeg oppfatter de mest grunnleggende delene av marxismen
som filosofien (den dialektiske materialismen) og historiesy-
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net, som bygger på filosofien, og den politiske økonomien.
Filosofien dreier seg om sjølve analysemåten: åssen vi løser
motsigelsen mellom den objektivt eksisterende virkeligheten
og våre oppfatninger av den. Den er et redskap for å utvikle
riktige ideer. Det er denne analysemåten som gjør det mulig
for marxistene å utvikle konkrete teorier for forskjellige særområder. (Det er også feil i filosofien som er det teoretiske
grunnlaget (ikke det sosiale grunnlaget!) for alle de politiske
feila jeg kritiserer i denne boka.)
Den politiske økonomien er sjølve grunnlaget for den marxistiske analysen av menneskesamfunnet og historia. Den er utarbeidd i stor detalj og godt bevist i praksis . Det gjelder særlig åssen økonomien virker til og med sammenbruddet for kapitalismen.
Marxismen har også utvikla ei rekke andre teorier. Blant
annet verdens mest avanserte militærteori - hovedarkitekten ·
for den er Mao. En teori for partiet- utarbeidd av Lenin og
videre utarbeidd særlig av Mao. Det fins marxistiske teorier
for mange taktiske spørsmål osv.
De fire teoriene jeg har nevnt, er alle sammen prøvd og i
hovedtrekka grundig bevist i praksis. Dermed er det ikke sagt
at de er ferdige.
Jeg oppfatter filosofien og den politiske økonomien som
mer grunnleggende enn de andre teoriene av to grunner. Den
første er at de er utgangspunktet for alle andre marxistiske
teorier. Den andre er at konsekvensene på lengre sikt blir
størst dersom disse delene ikke er beherska. F. eks. må den albanske ledelsen inneholde folk som i hvert fall i sin tid var ypperlige militære - jeg trur Hoxha sjøl og Mehmet Shehu er
eksempler på det. På den andre sida viser utviklinga at de ikke mestra den marxistiske filosofien. Derfor kommer de i stadig skarpere motsetning til virkeligheten. Tilined den militære
doktrina til disse veteranene er nå grunnleggende gæren - de
vil forsvare lille Albania med et håplaust «skallforsvam. Og et
sosialistisk land der lederne ikke behersker den politiske økonomien, vil med nødvendighet bryte sammen økonomisk. Det
blir slutten på den revolusjonen.
For mange områder fins det ikke noen særegen marxistisk
teori.
F. eks. fins det marxistiske kjemikere og arkitekter, og kje-
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mikere og arkitekter vil sikkert kunne ha nytte av å studere
dialektisk materialisme og forholda i samfunnet. Men det er
absurd å snakke om en særegen «marxistisk» arkitektur eller
kjemi.
Vi kan ikke dele kjemikerne i «marxistiske kjemikere mot
røkla» - ikke så lenge det dreier seg om spørsmål i kjemien.
Det som er vi ktig i kjemisk fo rskning, er om resultatene dine
er riktige eller ikke- ikke, om du er marxist eller muhammedaner, mann eller kvinne, svart- eller rødhåra. To marxistiske
kjemikere kan være uenige om et spørsmål, mens den ene
samtidig er enig med en muhammedansk kjemiker. Problemet
de er uenige om avgjøres ikke ved avstemning på partimøte,
men i reagensrøret.
Den marxistiske filosofien gjør bruk av naturvitenskapen.
For å forstå åssen menneskene løser motsigelsene mellom sine
egne oppfatninger og virkeligheten, studerte Marx og Engels
bl. a. naturvitenskapenes h istorie. Derfor er læra om dialektikken i naturen en av de mest fundamentale delene av den
dialektiske materialismen. Men marxismen kan ikke erstatte
naturvitenskapen . I følge marxismen løses naturvitenskapelige
problemer med naturvitenskapelig forskning, ikke med filosofi ske diskusjoner om dialektikk i naturen .

Er bare marxismen riktig?
I Sovjet, og sei nere i Kina under «fi rerbanden » , utvikla det
seg en ide om marxismen som en «overvitenskap» som nettopp gjorde de «gamle » naturvitenskapene unødvendige. Dette
er et viktig eksempel på åssen marxismen blir avgrensa feilaktig fra andre vitenskaper.
Sånt får stor og skadelig praktisk betydning. Når jeg sier at
spørsmål i kjemien ikke avgjøres på partimøter, men i reagensrør (og i vitenskapelige debatter der partifolk ikke har noen forrang framfor muhammedanere) så er det ut fra de negative erfaringene fra Sovjet og Kina. Der blei nemlig vitenskapelige spørs mål som ligger utafor marxismens gyldighetsområde, avgjort som politiske spørsmål.
I Sovjet blei utviklinga av moderne genetikk hindra av en
politisk avgjørelse om at Lysenkos (feilaktige) teorier var mest
«marxistiske». Så vidt jeg veit, hindra også tilsvarende «ideo242

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

logiske» betraktninger utviklinga av datateknologien under
Stalin .
I Kina under kulturrevolusjonen skjedde mye rart. Bl.a. blei
den vitenskapelige disiplinen psykologi i en periode helt avskaffa på kinesiske universiteter. Så vidt jeg skjønner var begrunnelsen at psykiske lidelser er en følge av sosiale forhold , og
altså i prinsi ppet forsvinner ved at det sosiale grunnlaget for
sånne lidelser blir fjerna .
Dette holder ikke av flere grunner. Ut fra samme argument
går det nemlig an å avskaffe vanlig legevitenskap også, for
svært mange sjukdommer er uten tvil en følge av samfu nnsforholda, ufullkomne produksjonsmidler og andre ting som
vil endre seg ettersom menneskesamfunnet går framover.
Dessuten er det forskjell på å si at mange sjukdommer (fysiske og psykiske) skyldes sosiale forhold, og å si at alle skyldes
sånt.
Vestlig psykologisk tenkning er stinn av idealisme og metafysikk. Men det er ikke et argument for å avskaffe den eller
erstatte den med «marxismen». Det er et argument for å utvikle psykologisk forskning.
Sånn tolkning av marxismen viser et gærent syn på utviklinga av kunnskap. Marxismen er en vei til fakta for å skaffe
større kunnskap, den erstatter ikke undersøkelse av fakta.
Marxismen inneholder en begrensa mengde kunnskap, mens
menneskenes mulighet for å utvikle kunnskapen sin i praksis
kan ansees som uendelig. Følgelig kan kunnskap heller aldri
bli marxistenes monopol. En hvilken som helst person som
går ut og undersøker fakta kan utvikle ny kunn skap. Sjøl om
ideene dine om samfunnet er bare vrøvl, kan du utvik le ideer
om matematikk som er riktigere enn dem som andre har også riktigere enn dem som marxistiske matematikere har . Sjøl
når det gjelder forhold i samfunnet, kan folk som er mot
marxismen godt finne ut riktige ting før marxistene. Oppfatninga av marxistene som de eneste som kan finne ut hva som
er riktig, og som alltid har rett i diskusjon med antimarxistene, er en forkvakla kunnskapsteori som fører strake
veien til dumheten.
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Er marxismen en verdensanskuelse?
Oppfatninga av marxismen som «Overvitenskap» støtter seg
på en spesiell tolkn.ing av tesen om at marxismen (eller den
dialektiske materialismen) er en verdensanskuelse.
For å ta opp igjen parallellen med tradisjonell religiøs tenkning: Marxismen (sammenfatta i klassikernes skrifter) blir
oppfatta som et ferdig og fullstendig bilde av alle ting i den
materielle verden. På samme måte så kjærka i europeisk middelalder Bibelen + Aristoteles' skrifter som et sånt ferdig og
fullstendig bilde av verden.
I middelalderen skulle spørsmål i alle andre vitenskaper tolkes ut fra dette helhetlige kristne verdensbildet. Vi kjenner til
betydninga av det for astronomien, med uheldige følger for
Galileo (som fikk ordre om å holde kjeft) og Bruno (som blei
brent). Men ikke bare for astronomien. I medisinen insisterte
kjærka på at mannen hadde et ribbein mindre enn kvinnen.
En moderne avlegger av dette vitenskapssynet finner vi i noen
vestlige kirkesamfunns kamp mot utviklingslæra.
Marxismen er ikke en verdensanskuelse i denne betydninga

av ordet.
Dersom vi skal bruke ordet verdensanskuelse, må det være i
betydninga: et bilde av den materielle verden, og med den materialistiske tolkninga av et bilde som noe som alltid er ufullstendig, ensidig og vil inneholde feil. I denne betydninga mener jeg det har verdi å snakke om den dialektiske materialismen som en verdensanskuelse.
I denne betydninga trur jeg også at studium av den dialektiske materialismen kan hjelpe og påvirke utviklinga av all annen vitenskap . Ikke fordi det erstatter studium av f. eks. matematikk eller biologi, men fordi det kan hjelpe vitenskapsfolk til å utvikle bedre metoder for å prøve teorier innafor vitenskapen sin . På lengre sikt trur jeg den dialektiske materialisme vil bli en del av alt studium av vitenskapelig metode.
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Kapittel 39

Historiske spørsmål
avgjøres ved hjelp av
historieforskning
Historia er innafor marxismens gyldighetsområde. Men marxistene har ikke utforska alle spørsmål i historia.
Ei vitenskapelig holdning betyr å avgjøre sånne spørsmål
med vitenskapelige metoder: Forskning, undersøkelser . Mangler det, kan ikke marxismen gi gyldige svar.
Den teologiske marxismen prøver derimot å løse sånne problemer ved å skåre poeng i skolastisk diskusjon. Denne retninga tar utgangspunkt i at alt klassikerne og partiene sa og
gjorde var rett, og vil leite opp fakta for å bekrefte det. På
samme måte driver noen kristne ei slags pseudoforskning ut
fra slagordet «Men bibelen hadde rett»: De finner forutsigelser om satellitter og TV i Johannes Åpenbaring, de skaffer
seg arkeologer som finner restene av Noas ark på Ararat osv.
Vi derimot må leite opp historiske fakta for å finne ut hva
som virkelig skjedde, enten det bekrefter klassikernes synspunkter eller ikke.
Det betyr at vi trenger ei mer nøktern holdning til historia,
særlig til den kommunistiske bevegelsens historie. I hovedtrekk er det denne bevegelsen har gjort riktig, fordi den kan
vise til resultater. Å si det er å innta ei materialistisk holdning.
Men ikke alt er riktig, uansett hva Marx, Engels, Lenin, Stalin og Mao skreiv. Vi må innrømme feil når forskning viser at
det blei gjort feil.
Ta spørsmålet om Ungarn. Mao støtta invasjonen i Ungarn. Jeg har uttalt min skepsis til det. Jeg diskuterte det med
kamerat Nils Holmberg, en klok mann som har mye mer erfaring enn meg, han var uenig med meg. Men det er ei grei sak,
jeg har ikke gjort omfattende undersøkelser·. Og Holmberg og
jeg er enige om det viktigste: Dette spørsmålet er ikke avgjort
ut fra det standpunktet Mao tok . Det er et vitenskapelig
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spørsmål som må avgjøres med vitenskapelige metoder vil si, ved å undersøke historiske fakta.
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