
www.pdf-arkivet.no/ (2022)

l_nnl~dninger fra 
Sosialisanestevnet 

I 

Rød Valgallianse 



www.pdf-arkivet.no/ (2022)



www.pdf-arkivet.no/ (2022)

Sosialismestevnet går videre 
I Begynnelsen av mai 98 arrangerte RV konferansen «Fra 
Fyrtårn til fyrtøy». Over 300 mennesker deltok i ei helg 
hvor fokus blei satt på en visjon for en framtidig sosialis
me. Diskusjonen og innledningene spente fra debatter om 
erfaringene fra Sovjet, via postmodernisme til kvinne
perspektiv og arbeidermakt. Innledere fra inn og utland 
bidro, og et vell av synspunkter kom fram. Alt i alt må 
stevnet oppsummeres som vellykka. 

Det er likevel begrensa hva en kan få til i løpet av 48 timer 
på et møtesenter i Oslo. Ideen med stevnet var å reise 
diskusjonen om sosialismen i hele RV for flere år framover. 
Dette heftet er et bidrag til det. Vi har fått en del av inn
ledningene som blei holdt på konferansen i skriftlig form, 
og vi har valgt å trykke opp igjen noen av forberedesles
tekstene. På denne måten kan folk bli minna på hva som 
blei sagt og diskutert, eller en kan få spredde innledningene 
til nye folk. Kjersti Ericsson sin hovedinnledning kan fås 
som eget trykk fra RV kontoret og har lenge vært tilgjenge
lig. Med dette hefte som bakgrunn kan en fortsette disku
sjonen om de sentrale utfordringen i sosialismen . . 

I månedsskiftet januar-februar har RV landsmøte. På dette 
møte skal RVs prinsipprogram opp til diskusjon. 
Sosialismestevnet var også innledningen til diskusjonen 
rundt prinsipprogrammet, og heftet kan godt brukes 
sammen med prinsipprogrammet til debatt fram mot lands
møtet. Vi trenger at folk stiller nye spørsmål og gamle 
spørsmål om igjen. Utviklinga av en ny sosialismevisjonen 
er avhengig av at flest mulig deltar, at innspill blir tatt opp 
og diskutert. Vi må være vitenskapelige og radikale, friten
kende og demokratiske. 

Al le tekstene som står her står for forfatterens egen 
regning, og de representerer ikke RVs politikk, men inn
spill til debatt i RV. En god del av innledningene fra stevnet 
mangler. Dette skyldes at innledere ikke har levert ting 
skriftlig. Det er ikke foretatt noen form for politisk utvel
ging av tekstene. 

Lykke til 

Aslak Sira Myhre 
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Demokrati, «Partiet» og I . 

problemet med et nytt samfu'1n: 
- Et marxistisk-humanistisk perspektiv. 

F
ramkom sten av nye kamper, nye bevegelse, og nye 
forsøk på å skape et alternativ til globalisert kapita
lisme har gjort det nødvengig å bryte med tendensen 

til å sette demokrati og sosialisme, individet og kollektivet, 
midlene som skal brukes til å nå et nytt samfunn med målet 
om sosialisme selv, i motsetning til hverandre. Som den to
talitære statskapitalisme i Stalins Russland og Maos Kina 
for lenge siden har vist har det katastrofale konsekvenser å 
underordne individet til det sosiale og utsette demokratiet 
til en gang i en fjern framtid . A stenge menneskeheten inne 
i sosialietet leder ikke mer til frigjøring ennå holde den in
nenfor de snevre grensene til den borgelige egoismen. Det 
tyvende århundrets historie gjør det klart at istedenfor å 
stoppe kapitalismens frammarsj, har tendensen til å tone 
ned viktigheten av individet i forho ld til kollektivet, demo
krati i forhold til statisme, eller frigjøring av kreative talen
ter i forhold til «partiet» ikke gjort noe mer enn å gi kapita
lismen forlenget levetid. Nå som vi skal gå inn i et nytt år
hundre, er det på tide å gå tilbake til det som Marx planla 
for det forrige, da han skrev i sine Økonomisk-filosofiske 
manuskripter av 1844: «Vi må spesielt unngå å etablere 
samfunnet som en abstraksjon, i motsetning til individet. 
Individet er den sosiale enhet.» 

I dag, etter sammenbruddet til den totalitære 
Stalinismen i Russland og sameksistensen av statsunder
trykking og økende grad av markedsøkonomi i Kina, er 
spørsmålet som står overfor de som ønsker et nytt samfunn 
dette: Kan ideen om revolusjonær sosialisme rekonstitue
res ved å artikulere hva som skal skje etter revolusjonen på 
en måte som kobler den med Marx' humanisme? 

Dette behovet gjør at organisasjonsproblemet blir 
enda viktigere. Jeg tar ikke opp dette for å blåse liv i gamle 
debatter over hvilken strategi og taktikk som er best egnet 
til å «lage» revolusjon. I en periode som har sett mange re
volusjoner komme til makten men ingen som har ført fram 
mot et nytt samfunn, er det forskjellige grunner til å ta opp 
organinsasjonsproblemet. I dag trenger vi å finne ut hva 
slags organisasjon, og hva slags forhold mellom organisa
sjon, spontanitet og revolusjonær teori, som best kan be
kjempe nye former for undertrykking etter den revolusjo
nære maktovertagelsen. Med andre ord, hvilken rolle spil
ler den revolusjonære organisasjonen i forsaket på å kom
me fram til de nye mellommenneskelig relasjonene som er 
nodvendige for å sikre en vellykket omforming av samfun
net ': 

Disse spørsmålene blir tatt opp av den marxistisk
humanistiske filosofi, grunnlagt i U.S .A. av Raya 
Dunayevskaya (1910-87). Fra midten av 50-årene og gen-
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Pet~r Wermuth 
nom 80-årene utviklet Dunayevskaya et omfattende tankebyg
ning, der spørsmålet om «hva skjer etterpå» b le sentralt. Alle 
hennes større verker - lvfarxisme og Frihet(/ 957), den første 
behandlingen av Marx ' humaninsme i bokform, Filosofi og 
Revolusjon ( 1973), en studie av Hegels dialtjktikk og frihets
kampen i vår tid, og Rosa Luxemburg, Kvinnefrigjøring, og 
Marx' Revolusjonsfilosofi, som sammen ligntt marxister etter 
Marx med Marx' begrep om «permanet revolusjon» - stiller 
behovet for en ny relasjon mellom praksis og teori, en ny rela
sjon som er anderledes enn tradisjonen etter elitepartiet som 
skulle fungere som «revolusjonens fortropp». 

Uansett hva som har vært grunnene for å skape prinsip
pene bak elitepartiet i russisk marxisme ved århundreskiftet -
og det var sikkert mange - er denne modellen ikke lenger bru
kelig. Lenins formulering fra 1903 om at den sosialistiske be
vistheten må bli brakt til massene av de intellesktuelle, siden 
massene ikke kan komme lenger en faglig bevissthet gjennom 
eget arbeid, skilte ledere og vanlige parti-medlemmer, arbei
dere og intellektuelle, prosess og mål som har vist seg å være 
en møllestein rundt halsen på bevegelsen. Problemet er ikke 
bare, som Lenin innså allerede i Apriltesene fra 1917, at mas
sene ofte viser seg å være mer avanserte enn det intellektuelle 
lederskap. Problemet er også at selve prisippet om et elitepar
ti har blitt en måte for de radikale intelektue lle å begrunne sitt 
hegemoni over arbeiderene. uten å måtte ta stilling til måten 
de intellektuelle er påvirket av den mest grunnleggende klas
seskillet av alle - delingen mellom manuelt qg intellektuelt ar
beid. Som Marx for lenge siden viste, elementer fra det gamle 
samfunnet fortsetter å være en del av oss alle, både arbeidere 
og intellektuelle. Marx så på revolusjonen som den prosessen 
gjennom hvilken disse elementene ble bekjempet og brutt 
ned. Som han skrev i Den Tyske Ideologi, «For produksjonen 
av en kommunistisk bevissthet på en mass iv skala, og for at 
revolusjonen skal ble vellykket, er det nødv~ndig med en for
andring av mennesket på en massiv skala, en forandring som 
bare kan finne sted i en praktisk bevegelse, en revolusjon . 
Denne revolusjonen er derfor nødvendig. i1ike fordi den her
skende klasse ikke kan bli kastet på noen ~nnen måte. men 
også fordi klassen som kaster den bare gjen om en revolusjon 
kan lykkes i å kvitte seg med alt det gamle, g gjore seg egnet 
til å grunnlegge samfunnet på nytt.» 

Marx var helt klar over at kapitalism n ikke kan bli av
skaffet med ett slag. fordi det er en hel rekk av hierarkier og 
fremmedgjøringer som er bundet opp til den . Disse inkluderer 
ikke bare dominansen av kapitalen over arbeidet, men også 
fremmedgjorte relasjoner mellom menn og kvinner, og mel
lom rasene. Hvis ikke disse hierarkiene og fremedgjøringene 
blir angrepet umiddelbart etter at makten er grepet, vil de un-
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derliggende ulikheten~ mellom klasse, kjønn og raser, som har 
merket kapitalismen for århundrer, komme fram i ny forkled
ning. Det er her modellen med et elite-parti viser sin historis
ke ubrukelighet. Det rigide skillet mellom ledere og medlem
mer, mellom intellektuelle og arbeidere, av teori og de praktis
ke kampene som er kildene til teoriene hindrer forsøket på å 
bryte ned skillet mellom intellektuelt og fysisk arbeid i løpet 
av den revolusjonære overgangen. Dette har blitt et spesielt 
stor problem siden framkomsten av statskaptalismen. Om det 
var Stalins kupp av Bolsjevistpartiet, Maos bruk av geriljahæ
ren til å slå ned arbeideropprør, eller Castros bruk av 
Kommunistpartiet til å kontrollere 26 juli-bevegelsen, har teo
rien og praksisen til «elitepartiet» gjentatte ganger føyet seg 
etter statlige hierarkier i klassesamfunn. Dette er ikke mindre 
sant i dag. Som en afrikansk revolusjonær skrev om bevegel
sen for å kaste Mobutu i Kongo, «Organisering i form av ko
miteer, som kom til i de frigjorte områdene under offensiven 
mot Mobutu-regimet, er ikke noe nytt i Afrika. Som i enhver 
annen revolusjonær kamp representerer disse komiteene mas
sene, er en del av dem og arbeider med alvorlige oppgaver, 
som rekruttering av kadre, politisk skolering, planlegging av 
produksjonen, etc .. Men umiddelbart etter seieren skjer det at 
disse komiteene ikke bare mister sin innflytelse, men er totalt 
spilt ut over sidelinjen og blir erstattet av ett-parti- eller fler
partidiktatur.» («Afrika etter Mobutu», av Ba Karang, 
News&Letters Oktober 1997). 

Franz Fanon tok opp dette i Jordens Fordømte: 
«'leder': ordet kommer fra verbet å lede, men en hyppig fore
kommende fransk oversettelse er ' å drive'. Men det finnes 
ikke lenger noen hyrde for folket. Folket er ikke lenger en 
flokk; de trenger ikke lenger å bli drevet( ... ) «det ene partiet». 
er den moderne fonnen av borgerskapes diktatur, umaskert, 
umalt, samvittighetsløst og kynisk.» 

I motsetning til fenomenet med elitepartiet, har vi det 
siste halve århundret sett framkomsten av en ny, desentralisert 
komite-basert form for organisering som søker å fremme den 
revolusjonære prosessen uten det rigide skillet mellom pro
sess og mål. Arbeider og bonde-kooperativene i Spania 1936, 
arbeiderråd i Ungarn 1956, aksjonskomiteer i Frankrike 1968, 
anti-parti grupperinger i Portugal 1975 og Polens Solidaritet 
fra 1980 var alle en del av en rik tradisjon av slike komite-ba
serte former for masse-organisering. Om disse formene opp
stod under en revolusjon eller som deler av en sosial bevegel
se har de pekt mot den formen for sosial organisering som er 
nødvendig for å oppnå en vellykket overgang til sosialisme. 

Som Dunayevskaya skrev i Rosa Luxemburg, Women s 
liberation, and Marx s Philosophy of Revolution, reiser disse 
desentraliserte komiteformene «det essensielle spørsmålet: 
hva slags organisasjon trenger vi for å oppnå frihet i vår stats
kapitalistiske tid, som har sett kontra-revolusjon oppstå fra 
den størst av alle proletariske revolusjoner, Den russiske revo
lusjonen av 1917. Behovet for desentralisering innebærer to 
grunnleggende spørsmål for i dag og i morgen, fordi vi ikke 
kommer til oppnå noen vellykket revolusjon med mindre vi 
klarer å svare på dem. For det forste: totaliteten av utryddelsen 
og dybden av utrydningen av dette utbyttende, sexistiske og 
rasistiske samfunnet. For det andre: revolusjonens doble ryt
me: ikke bare å kaste det gamle, men å skape det nye ; ikke 
bare reorganisering av det objektive, materielle grunnlaget , 
men utløsningen av subjektiv. personlig frihet, kreativitet og 
talent. Man må verdsette organinsasjonen nedenfra, fra prak
sis, og aldri mer la teori og praksis bli skilt fra hverandre.» 

Dette betyr ikke at Dunayevskaya så på komite-fonnen 

som svaret på revolusjonsproblemet. Komitefonner kan også 
bli korrumpert og byråkratisert innenfra. Vårt århundre er fullt 
av eksempler på dette. Det finnes kanskje ikke noe mer slåen
de uttrykk for dette enn omfonningen av Polens Solidaritet til 
en forsvarer av «frimarked-kapitalisme», på midten av 80-tal
let. Det Dunayevskaya innså så tidlig som på 50-tallet, men 
mer og mer klart utover 80-tallet, var at selv om komitefor
men er essensiell som vaksine mot elitepartiet, er det utilstrek
kelig uten en den organiserte utviklingen av en revolusjonær 
filosofi som kan gi den spontane kampen en retning. Det er 
ikke mulig å gi noen gjennomgang av hennes syn på dette her, 
kan viktigheten av den marxistist-humanistiske modellen av 
et nytt forhold mellom filosofi og organisering sees ved å gå 
tilbake til en av de viktigste debattene i Marxismen - Rosa 
Luxemburgs diskusjon med Lenin i parti-spørsmålet, som 
Dunayevskaya analyserte i Rosa Luxemburg, Women s 
Liberation, and Marx s Philosophy of Revolution. 

Luxemburgs debatt med Lenin om sosialdemokratiet 
og organisering, spesielt i I 904 og I 918, er direkte relatert til 
problemet med «hva som skjer etterpå». Sentralt sto hennes 
påpekning, i 1918, av behovet for revolusjonært demokrati et
ter erobringen av makten. Luxemburg så på det å utløse talent, 
evner og tanker, i en spontan massekamp, som mer enn et 
middel til å gripe statsmakten. Hun mente at den spontane ut
viklingen av massene også må fortsette etter revolusjonen, 
slik at de kan oppdage den egnede formen for å utøve politisk 
og økonomisk makt. Dette betydde ikke. som det ofte har blitt 
hevdet, at hun var mot Bolsjevikenes revolusjon i 1917 eller 
Lenins rolle i den; som hun sa i 1918, «overalt tilhører framti
den Bolsjevismen.» Men på samme tid advarte hun mot at 
hvis revolusjonen undergraver arbeiderklassens demokrati, vil 
den ikke kunne overleve - en advarsel som vi har gode forut
setninger for å sette pris på i vår tid. 

Viktig av også hennes tidligere kritikk, i 1904, av 
Lenins organisasjonsteori (i «Organisasjonsspørsmål ved det 
Russiske Sosial-demokratiet»). Selv om dette også gjeme blir 
presentert som at Luxemburg og Lenin var fullstendige mot
setninger, oppveide faktisk likhetene ulikhetene. Men for
skjellene var viktige nok til å kreve en ny granskning. Mye av 
diskusjonen handlet om spørsmålet om organisatorisk sentra
lisme. For Lenin var sentralisme den viktigste måten å be
kjempe opportunisme i arbeiderbevegelsen. Han understreket 
dette igjen og igjen, ikke bare i Hva må gjøres ( 1903 ), men 
også etter revolusjonen av 1917; det er for eksempel tydelig i 
de 21 forutsetningen for å bli med i den Tredje internasjonale 
og forbudet mot fraksjoner etter Kronstad-opprøret. I kritik
ken av 1904 anerkjente Luxemburg behovet for sentralisme 
under forholdene i Russland på den tiden, men protesterte mot 
den måten Lenin gjorde gjorde dyde av nødvendighet på ved å 
gjøre sentralismen til et gjunnleggende organinsasjonsprin
sipp. Som hun uttryktre set, «Ingenting vil utlevere en ung ar
beiderbevelgelse til den intellektuelles tørst etter makt like lett 
som å binde den i en tvangstrøye av byrz.Kratisk sentralisme 
som gjør arbeideren til det føyelige verktøyet til en 'komite 
( ... ) Midlene vender seg mot målene.» Som •en del av denne 
kritikken merket Luxemburg også at Marxismen er en spesi
ell tanakebygning, en som står i motsetning ikke bare til det 
borgerlige samfunnet, men også til radikale tendenser som 
Blanqisme. Marxismen må derfor inneholde, utleder hun, en 
organisasjonsmodell som skiller seg fra andre radikaletende
ser. Så hva er organisasjonsmodellen som er spesielt for 
Marx? Selv om Luxemburg ikke tar opp spørsmålet på noen 
direkte måte, sier hun at Marxismen er «først i historien til 
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klassesamfunn, som i alle sine bevegelser, i hele sin historie, 
regner med organiseringen og den uanhengige bevegelsen til 
arbeiderklassen. Massene trenger ikke å bli belært; som hun 
ser det genererer den uavhengige selv-bevegeligheten til den 
undertrykte ikke bare praktisk kamp, men også den nye be
visstheten til det nye samfunnet. 

Luxemburgs diskusjon av dette avslører på en måte 
storheten i hennes holdning til organisering, i det at hun ser 
selv-aktivitet hos massene som å ligge foran den intellektuelle 
ledelsen. På samme tid avslører også diskusjonen en svakhet; 
hun impliserer at en fullstendig ide om sosialismen slik Marx 
satte fram kunne overlates til spontan handling. Hun har rett 
når hun legger vekt på viktigheten av og kreativiteten til en 
spontan bevegelse. Hun har også rett, i motsetning til Lenin, 
når hun unngår å tilskrive arbeiderene bare faglig bevissthet. 
Men muligheten for arbeiderene til å spontant komme til sosi
alistisk bevissthet, bevist igjen og igjen i løpet av dette århun
dret, er ikke det samme som som å si at en så fullstendig ide 
om sosialismen som den som settes fram gjennom Marx' re
volusjonære filosofi kan nås simpelthen gjennom spontan 
handling. \1arx var tross alt ikke bare en blant mange andre 
sosialister; hans revolusjonsfilosofi var spesiell, og inneholdt 
en spesiell ide om et nytt samfunn. A gripe den ideen, for ikke 
å si reformulere den for samtiden, er noe som ikke kommer 
spontant, som som trenger hardt, seriøst og organisert arbeid. 

Dette kan vi se ved å studere Marx selv. Hans påpek
ning av behovet for en sosialistisk revolusjon i 1840-årene 
kom ikke ut fra hans eget hode; ideen om sosialisme hadde 
lenge ligget i luften før det. Marx studerte historien til arbei
derbevegelsen nøye og fulgte nøye med på den kampen som 
foregikk. Men han utviklet ikke sin ide om revolusjon bare 
gjennom en generalisering av innholdet i de kampenene som 
fantes. Han utviklet dem også gjennom en engasjement i 
Hegels filosofi, spesielt Hegels begrep om selv-bevegelse 
gjennom absolutt negativitet. For Hegel går alle bevegelse 
gjennom kraften til det negative, negasjonen av hindringene 
til subjektets selv-utvikling. Transenderingen av disse hin
dringene nås gjennom negasjonen av de av de umiddelbare og 
eksterne former for tilsynekomst (som Hegel kaller første ne
gasjon), men gjennom «negasjonen av negasjonen». I <<nega
sjonen av negasjonen» blir kraften av negativiteten vendt mot 
seg selv, mot de interne så vel som eksterne formene for hin
dringer av selv-bevegelse. Denne bevegelsen gjennom nega
sjonen av negasjonen, eller absolutt negativitet, er det som 
produserer det positive, transenderingen av fremmedgjøring
en: som Hegel formulerer det, den andre negativiteten «er de 
innerste og mest objektive øyeblikk av liv og sjel, som gjør at 
et subjekt er personlig og fritt». 

I hans Okonomisk-filosojiske manuskripter fra 1844, 
bruker Marx dette begrepet og transendering av fremmedgjø
ring gjennom andre negativitet for å uttrykke prosessen kapi
talismen kan bli avskaffet ved. Den første negasjonen, sier 
han, er å avskaffe den private eiendomsretten. Men denne ne
gasjonen sikrer på ingen måte frigjøring; snarere tvert imot, 
sier Marx: «denne typen avskaffelse av privateiendommen er 
[ ... ] bare et tilbakeskritt, en falsk universalitet» som bare leder 
til det han kaller «vulgær-kommunisme» . For å nå sann frigjø
ring, sier han, må denne type kommunisme selv negeres . Bare 
da. sier Marx, kan det stige fram «en positiv Humanisme, som 
begynner fra seg selv». Derfor definerer Marx virkelig kom
munisme. som han kaller «en gjennomført Naturalisme eller 
Humanisme», som «negasjonen av negasjonen» . Dette synet 
på det nye samfunnet som ikke bare nasjonaliseringen av 
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eiendom eller avskaffelsen av markedet, men snarere som det 
å skape nye mellommenneskelig forhold i pr duksjonen, i fa
milien, i samfunnet som helhet, ble grunnla et for begrepet 
om «den pennanente revolusjon», som Marx brukte de neste 
40 årene av sitt liv til å konkretisere. Hans s n på revolusjo
nen innebar en total omveltning av klassesa fu_nnet. Det sy
net på sosialisme kunne ikke ha oppstått uten ans om fonning 
av Hegels revolusjon av filosofien til en revo usjonsfilosofi. 

Problemet med Luxemburgs posisjo , derimot, er at 
hun la så mye vekt på den spontane oppkom~en av klassebe
vissthet at hun overså det tunge arbeidet, det tunge organisa
sjonsarbeidet, som er nødvendig for å gi Ma . ' tanker om en 
total omveltning en ny formulering. Som Du ayevskaya skri
ver i sin studie av Luxemburg, « Spørsmåle å klassebeviss
thetuttømmer ikke spørsmålet om tenknimg/(;!rfaring, om 
Marx' revolusjonsfilosofi». Ved å legge så m e vekt på spon
tanitet, lot Luxemburg oppgaven til en Marxistisk revolusjo
nær i å gi frihetskampen en filosofisk retning, stå udefinert. 

Til Luxemburgs fordel bør man noter~ seg at i hennes 
1904-debatt med Lenin hadde hun kanskje ikUe noe alternativ. 
Debatten dreide seg ikke om forholdet mellom Marx' begre
per og organisering, men om hva slags form for organisering 
som passet best under de rådende forholden~ . Men begrens
ningen på debatten avslører et sentralt problem som har påvir
ket debatten om «det organisatoriske spørsmål» i den radikale 
bevegelsen siden den gang. Den ene siden le~ger vekt på vik
tigheten av «partiet», uten å se at arbeidemd kan komme til 
sosialistisk bevissthet av seg selv. Den andre siden legger vekt 
på viktigheten av spontane kamper og peker på selv-generert 
klassebevissthet. Men ingen av sidene peker på nødvendighe
ten av å ta organisatorisk ansvar for det som ikke oppstår 
spontant - helheten av Marx' syn på det nye samfunnet som 
oppstår gjennom «negasjonen av negasjonen» .: Verken til
hengerne av et eliteparti eller de som vektlegger spontanitet, 
ser behovet for en organisasjon som kan gi filosofisk retning 
for kampen til massene. Dette er grensen som de fleste debat
tene om «det organisatoriske spørsmål» har beveget seg in
nenfor helt opp til i dag. 

Luxemburg forsto viktigheten av revolusjonær teori. 
Hun tvilte aldri på at hennes bidrag til arbeidjrbevegelsen var 
viktige. Men her ligger også hennes mest alv rlige selvmotsi
gelse. På den en siden la hun vekt på den spon ane kampen; på 
samme tid innså hun at en organisasjon for marxistiske revo
lusjonære var nødvendig. Men spørsmålet er: hva er det som 
skal definere en slik organisasjons rolle? Hva definerer din 
rolle som revolusjonær? For Luxemburg var det ikke å ta or
ganisatorisk ansvar for dialektikken. siden hun holdt seg borte 
fra noe direkte møte med dialektisk filosofi . Dessuten gjorde 
hennes spontanitetsteori at det ikke var nødvendig å stille 
spørsmålstegn ved om det var nodvendig me~noe organisato
riske ansvar for å reformulere Marx' filosofi om «permanent 
revolusjon», siden hun mer eller mindre satte ikhetstegn mel
lom spontan klassebevissthet og marxisme. Hvordan søkte 
hun så å løse konflikten mellom det å legge kt på spontani
tet og det å innse at spontanitet ikke er nok il å nå sosialis
men? Ved å gå inn for elitepartiet! Motsigel en mellom å gå 
inn for både spontanitet og, på samme tid, eli epartiet. er kan
skje den mest påtrengende i hele Luxemburg tenkning. 

Denne selvotsigelsen gjelder for man..,e av de største 
marxistene. Georg Lukacs ble for eksempel , kjent for, i 
Historie og Klassebevisthet, å sette klassebevissthet som noe 
nær et absolutt. Selv om han anerkjenner de spontane masse
kampene, avslutter han verket med et essay der han lovpriser 
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Lenins teori om partiet! I kapittelet «Rosa Luxemburgs 
Marxisme», sier Lukåes til og med: «Rosa Luxemburg hadde 
grepet den spontane naturen til de revolusjonære massehand
lingene tidligere og klarere enn mange andre [ ... ] Det er derfor 
ikke overraskende at hun også var raskere til å gripe rollen til 
partiet i revolusjonen». Som Luxemburg satte Lukåes klasse
bevissthet som omtrent det samme som Marx revolusjonsfilo
sofi. Dette satte ham i et vanskelig dilemma. For hvis proleta
riatets kamp spontant genererer marxistisk tenkning i sin hel
het, hvordan forklarer man den store forskjellen mellom ar
beidernes bevissthet i dag og Marx ide om et helt nytt sam
funn? Luka.es, som så mange andre, trengte en ekstern part for 
å løse dette dilemmaet- elitepartiet. Den organisasjonsformen 
kommer ikke fra Marx, men fra Lasalle, og var dermed skilt 
fra Marx' helhetlige revolusjonsfilosofi. 

Jeg har tatt for meg Luxemburg, Lenin og Luka.es fordi 
deres bidrag og begrensninger avslører et sentralt problem ved 
revolusjonær organisering i dag. Som jeg nevnte tidlligere, i 
lys av de sentrale problemene i vår tid - behovet for å finne ut 
hva som skal skje etter revolusjonen lenge før overtagelsen 
av makten - er elitepartiet ikke lenger brukbart. Behovet for å 
bryte ned hierarkiet mellom ledere og medlemmer, arbeidere 
og intellektuelle, umiddelbart etter overtagelsen av makten 
gjør partiformen en hindring for opprettelsen av et sosialistisk 
samfunn. Derimot har spontane organisasjonsformer, spesielt 
desentraliserte komiteformer, blitt viktigere. Men komitefor
mer kan også bli byråkratisert og til og med begynne å forfek
te anti-revolusjonær ideologi. Og som jeg forsøkte å vise ved 
å ta opp tenkningen til Luxemburg og Luka.es, er det mulig å 
anerkjenne hvor viktig det er med spontane frihetskamper og 
fremdeles holde fast ved ideen om et eliteparti. Dette viser at 
selv om komiteformen og elitepartiet står i motsetning til 
hverandre, er de ikke absolutt motsatte. 

Problemet som historien til marxismen etter Marx viser 
oss er radikalere som beveger seg fram og tilbake mellom ko
miteformen og elitepartiet, uten å komme til helheten av dia
lektikk og organisasjon, det vil si å utarbeide et organisatorisk 
uttrykk for en filosofi som kan gi frihetskampene en retning. 
Så viktige de enn er, vil spontane kamper fremdeles trenge en 
visjon av et nytt samfunn, og en slik visjon kan bare bli utvik
let gjennom en bevisst og arbeidskrevende internalisering og 
utbredelse av det negatives dialektikk av en gruppe marxistis
ke revolusjonære. Uten et slik organisatorisk uttrykk for fri
gjøringsfilosofien, vil de spontane bevegelser risikere å for all 
framtid være hemmet av elitepartier som vil kvele selvutvikli
gen deres. Arbeidere, kvinner, etniske minoriteter, ungdom, 
homofile og andre grupper som undertrykkes vil ikke belæres. 
Men de vil heller ikke ha organisasjoner som simpelthen re
flekterer deres nåværende utviklings- og bevissthetsnivå. De 
onsker å vite hva som skjer etterpå, om et frigjørende alterna
tiv til kapitalismen er mulig i denne epoken av uferdige og for 
tidlig avsluttede revolusjoner. Historien viser at ved viktige 
vendepunkter søker massene etter organisasjoner som er an
derledes enn de som spontant oppstår, fordi de ser etter noe 
som kan gi en retning mot et helt nytt samfunn. Spørsmålet er: 
når den tiden kommer, vil det finnes et organisatorisk uttrykk 
for Marx' filosofi om «permanent revolusjon», så det kan 
være en ide om hvordan man beveger seg fra den første nega-

sjonen - seieren over den umiddelbare undertrykkingen - til 
den andre negasjonen, opprettelsen av helt nye mellommen
neseklige relasjoner? Eller vil forsøket på å forandre samfun
net igjen stoppe på halvveien, og bare lede til et nytt byråkra
ti? Dette spørsmålet setter lys på Marxismen-Humanismens 
forsøk på åta opp et problem som fremdeles .ikke er løst i den 
radikale bevegelsen - dialektikken mellom organisasjon og fi
losofi. 

Selv om marxist-humanistene ikke har noen «formel» 
for å løse disse problemene, har vi en del tanker og en histo
risk erfaring som kan danne grunnlaget for et slikt arbeid. 
Gjennom fire årtier studerte Dunayevskaya både Marx' huma
nisme og Hegels dialektikk nøye, og hun trakk ut et nytt, hu
manistisk begrep om revolusjon som ikke bare er i opposisjon 
til stalinismen, men også til tendenser som ikke maktet å vise 
fram starten på den andre negasjonens dialektikk, som trot
skismen. Hennes utvikling av marxismen-humanismen var 
også knyttet til utviklingen av en ny ikke-elitistisk type revo
lusjonær organisering, News&Letters-komiteer. Isteden for å 
organisere seg som et tradisjonelt parti,valgte disse gruppene 
en desentralisert form for organisering basert på å bryte ned 
skillet mellom mentalt og fysisk arbeid. Istedenfor at teori er 
for de intellektuelle og praksis for vanlig medlemmer, er orga
nisasjonsstrukturen slik at arbeidere så vel som intellektuelle 
oppfordres til å bli tenkere, skribenter, teoretikere. Dette re
flekteres i formen til avisa News & Letters. Istedenfor å ha et 
tidsskrift for teori og en avis for aktivisme, kombinerer den 
begge, så stemmene til opprøret kan høre sammen med artiku
lering av en revolusjonsfilosofi. Men: innsatsen for å utarbei
de en komite-organisering basert på et nytt forhold mellom ar
beider og intellektuell er ikke et mål i seg selv. Formen for or
ganisering, forsøket på å bryte ned skillet mellom det fysiske 
og det mentale, må bli en del av åta ansvar for å internalisere, 
utvikle og utbre innholdet i den dialektiske filosofien. Ellers 
er det ikke mulig å bringe Marx' ide om «den permanente re
volusjon» til liv i vår tid. Jeg invitere dere derfor til å lære mer 
om oss, som vi også håper å lære mer om dere, slik at vi kan 
stimulere til en debatt mellom aktivister og radikale tenkere 
på et nytt nivå. 

Dunayevskaya utfordret oss på denne måten i 
Women :S Liberation and the Dialectics of Revolution: «Det 
lille uttrykket fra Marx - ' permanent revolusjon' - peker 
ikke bare mot den eneste filosofien som kari sikre at revolu
sjonen ikke vil stoppe når makten er vunnet, men vil fortset
te mot den type selv-utvikling der individuell frihet og kol
lektiv frihet er en; som vil fortsette til skillet mellom mentalt 
og fysisk arbeid er opphevet. Det er denne Promenteus-vi
sjonen til Marx som omformet Hegels abstrakte kategori om 
den 'selv-tenkende-Ide' til konkrete masser i bevegelse som 
'gjorde' revolusjonen ikke bare som kraft men som Fornuft. 
Det er dette og dette alene som legger grunnlaget for utvik
lingen av en 'Individualisme som ikke lar noe komme i 
veien for sin universalisme, dvs. friheten selv ·. Det er grun
nen til at Marx, i steden for å isolere organisasjonen i en 
egen sfære, skapte en revolusjonsfilosofi som grunnlag også 
for organisering. Dette er utfordringen marxister etter Marx 
ikke har mott.» 

Oversatt av Lars Nygaard 
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. Kva Noreg peika 
mot sosialismen? 

• I 

T
ittelen for seminaret er «Kva i Noreg peikar fram 
mot sosialismen?». Dette er ein open tittel som tillet 
meg å velja mykje sjølv i kva eg ynskjer å vektleg

gja og poengtera. Eg vil fyrst seia litt om kvifor me bør ha eit 
sosialismeordskifte, dinest noko om trekk ved det norske sam
funnet eg meiner me må byggja ein norsk sosialisme på. Til 
slutt nokre avsluttande merknader om ein sosialisme på norsk. 

Lat meg seia litt om bakgrunnen min: Eg er mål
mann, mangeårig medlem av RU og RV og utropt til ein av 
"trøndernasjonalistane" (av Peder Martin Lysestøl i eit kro
nikkordskifte i Klassekampen 1995). Den siste nemninga 
tykkjer eg er heilt grei å ha fått; eg vonar eg gjennom inn
leiinga får fram noko av den tenkjemåten som eg trur ven
stresida kan ha godt av å sjå nærmare på, og som fleire for
bind med "trøndernasjonalistane". 

l . Det er naudsynt med eit konkret _sosialismeordskifte 

Utgangspunktet mitt er at eg meiner det er på høg tid at so
sialistar byrjar ordskiftast om korleis ein konkret kan orga
nisera alternativ til kapitalismen. Her ligg det ei kjempeut
fordring : Fleire og fleire ser at kapitalismen ikkje dug til å 
organisera menneskesamfunna, men dei færraste ser alter
nativ til kapitalismen. Soleis er det eit teikn i tida at Erik 
Dammans "Forum for systemdebatt" poppar opp i 1998 og 
at over tusen folk er interesserte i å høyra på kva som vert 
sagt der. Det er eit teikn i tida at fleire og fleire ungdomar 
røystar på RV i skulevala (heile 6,4 ved førre stortingsval -
det beste vaiet RV har gjort i skulevala nokon gong). Men 
parallelt med slike trekk røystar kvar fjerde LO-medlem på 
FrP og Hagen. Meir enn nokon gong ser me at venstresida 
har stort potensiale til å organisera motkrefter mot den sta
dig råare kapitalistiske utbyttinga av menneske og natur -
men venstresida har for lite å stilla opp med. Me overtyder 
i dag ikkje folket i Noreg om at det finst alternativ til kapi
talismen. (Mange av oss trur kan henda ikkje på det sjølv 
ein gong?) 

Det er altso eit stort problem at venstresida ikkje ev
nar å argumentera konkret for sosialismen . Dei gongane i 
soga det har vore gjort har ein freista visa til dei eksperi
menta som har vore . andre stader i verda: I mellomkrigsti
da viste ein til Sovjetstaten og fortalde folk at "slik vil me 
ha det" . På 70-talet viste ein til Kina og Albania når ein 
skulle forklara folk kva ein meinte med "sosialisme". Når 
desse eksperimenta har spela fallitt skapar dette store pro
blem for venstresida; kva skal me tru på no? "Var det ikkje 
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det me visste - no har me endeleg prov på at sosialismen 
ikkje funkar!", tenkjer ikkje berre skribentane i 
Aftenposten og VG, men og arbeidarklassep i Noreg. 

Venstresida har løyst dette på hovud~akleg to måtar: 
A) Den eine strategien er å visa til korleis det , var før i dei 
sosialistiske landa. Dette gjer at hovudfoku~et til IS når dei 
skal forklåra folk i Noreg kva sosialisme ~r, snøgt vert ei 
innføring i soga til Sovjetunionens fyrste leveår. Dette er 
vel og bra, men soleis vert sosialismevisjonen ein attendes
kodande visjon; "slik levde dei då". Ein slitvisjon kjenner 
dei færraste seg heime i, og har vel fyrst o fremst grobotn 
i akademikarsjikta i samfunnet, men knapt ok der. 
8) Den andre strategien er å halda kjeft. enstresida har, 
slikt d Harald Berntsen seier i boka si om 1968 (eigenleg 
ei bok om "196 larane"), ikkje ynskt å seia~erleg om sosia
lismen. "Det er umogleg å spå om det n e" har vore eit 
dogme både Svarar, Akparar og trotskist . r har vedkjent 
seg. Dette har vore eit fårleg dogme som har verna norske 
sosialistar frå å koma med konkrete alternativ til den nor
ske kapitalismen, alternativ som svarar på menneska sine 
sers konkrete problem og draumar. 

Eg meiner sosialistar i Noreg på slutten av dette hun
dreåret må aksla oppgåva med å reisa konkrete .alternativ til 
den kapitalistiske samfunnsorganiseringa; lat oss gjerne 
laga fleire versjonar og idear - men kom mr dei ! 

2. Presiseringar 

Eg vil i det fylgjande argumentera for kvi for dette.konkrete 
alternativet til kapitalismen bør kailast "Eih sosialisme på 
norsk" . Men før eg gjerdet må eg koma med nokre presise
ringar: 

A) Eit sosialistisk demokrati er pi mange måtar 
gjennomføringa av ideala frå det beste i d i borgarlege re
volusjonane: Me ynskjer demokrati over øk nom ien og, ik
kje berre over dei politiske avgjerdene . Eit sosialistisk de
mokrati spring soleis ut av det borgarlege demokratiet. Det 
nye byggjer på det gamle. Eit norsk sosiali stisk demokrati 
må bygga vidare, og overskrida, dagens b rgarlege demo
krati . Me må freista koma fram til konkr te rnodellar for 
folkestyre : Me må sjølvsagt byggja på og tvida fleirparti
systemet, men ikkje minst styrkja dei uta omparlamenta
riske kreftene i samfunnet. Her har Noreg ein lang tradi
sjon med folkelege sjølvstendige organisasjonar; kvinne
rørsle, norskdomsrørsle, Neirørsle. 1 denne innleiinga rekk 
eg diverre ikkje å koma serleg inn på dette, men vil nemna 
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at me i Noreg har ein sterk antistatleg folkerørsletradisjon 
som ein sosialisme på norsk bør springa ut av. 

B) Når eg argumenterer for at me må byggja på dei 
sereigne økonomiske, politiske, strukturelle og kulturelle 
trekka i Noreg vil det ikkje seia at "alt som er ein del av 
norsk so,ge er bra" . Heller ikkje at alt som var progressivt i 
norsk tradisjon er progressivt i dag. Undertittelen til dette 
seminaret er "Med karsk i koppen og visjon i blikket?". 
Noko flåsete, men det er jo nettopp det me ikkje må streva 
etter. "Karskdrikking" har djupe og lange røter i trøndsk 
soge. Men det vil ikkje seia at det er ein bra tradisjon. Ein 
sosialismevisjon som skal tuftast på norske tilhøve må vera 
kritisk til kva ein byggjer på. Dette skiljet kan me godt kal
la skiljet mellom å ha eit "nasjonalromantisk" eller eit "na
sjonalrealistisk" tilhøve til "det norske". 

C) "Nasjonalstat" er ikkje eit veldig presist omgrep: 
Det finst knapt reine nasjonalstatar i verda i dag, med un
natak av land som Island og Færøyane . Dei fleste land har 
ein dominerande nasjon innanfor statsgrensene, og oftast 
tleire nasjonale minoritetar. Hovudpoenget vårt her er ikkje 
at statsgrensene må fylgja grensene til utbreiinga av nasjo
nen, men at i surne tilfelle er nettopp det tenleg, i andre 
høve ikkje. Ofte vil omgrepet "borgarlegdemokratiske sta
tar" vera like dekkjande. Men omgrepet "nasjonalstat" for
te! oss likevel noko om den historisk-kulturelle sida ved 
dette borgarlege demokratiet. 

3. Sjølvstendige eininger - økonomisk, politisk og kulturelt 

Under EU-striden gjekk det sport i å stempla alt snakk om 
"nasjonal sjølvråderett" og forsvar av nasjonalstaten som 
reaksjonært tøvprat. Dei som hevda nasjonale standpunkt 
var bondske og reaksjonære og skjøna ikkje at "nasjonal
statens tid" var forbi . Delar av venstresida, serleg <lei 
meir "urbane" delane av ho, fall for dette og stilte seg 
jamsides unionistane i stemplinga av den nasjonale argu
mentasjonen . Men på trass av at ein skokk av politikarar, 
Akersgata og leiande intellektuelle stempla tleirtalet av 
folket som folk som ikkje skjøna sitt eige beste, og som 
offer for ein reaksjonær og gamaldags draum, røysta det 
norske folket nei til unionsmedlemskap. Til overrasking 
for mange var det viktigaste argumentet nasjonal kontroll 
med naturressursar, nasjonal suverenitet. Bakgrunnen for 
dette, både at me røysta nei til unionen og at det var ut frå 
eit forsvar av den nasjonale sjølvråderetten, meiner eg me 
finn i det sereigne soga vår. Når ein har vore i union i 400 
år tidlegare vert det lettare å avsløra og avisa nye unions
prosjekt. 

Men dette må ikkje få oss til å tru at forsvaret av den 
nasjonale sjølvråderetten var noko "mytisk" eller metafy
sisk. Neiet og argumentasjonen mot unionen var sers so 
konkret. I denne argumentasjonen meiner eg me finn ein 
del utgangspunkt for kva ein norsk sosialisme må tuftast på 
og. Eg skal no koma med ein del påstandar om tilhøvet 
mellom små einingar og sosialismen. 

I. påstand: Små einingar er føresetnad for folkestyre 
Det er ein samanheng mellom små einingar og demokrati . 
Om ein ynskjer at ordet "folkestyre" skal ha reelt innhald 
må det vera kortast mogleg veg mellom <lei som tek avgjer
der og dei avgjerdene råkar. Di lengre avstand det er, di 
meir vil me kjenna oss makteslause av di me oppdagar at 

røyndomen vår er ein heilt annan enn hjå dei som styrer. 
Alt i dag er det stor skilnad på røyndomen til ein stortings
representant og ein fiskar på Averøya, om avstanden vert 
so stor at det ikkje er mogleg å nå fram vil etterkvart pro
testane og krava stilna av av di folk kjenner seg makteslau
se. Slagordet "Det er langt til Oslo, men lengre til Brussel" 
illustrerer dette poenget. Eg vil hevda at det berre er innan
for det norske (og tilsvarande andre lands) "offentlege 
rom" det finst høve til folkeleg kontroll og innverknad. I 
det offentlege rommet har me sams språk, ålment aksepter
te spelereglar og tradisjonar for korleis samfunnsprosessen 
skal fungera. Dette er sjølvsagt ikkje demokratisk i ordet si 
ideelle meining, men langt nærmare demokrati enn det 
økonomiske og ideologiske diktaturet som <lei transnasjo
nale selskapa utøver over folk som vert fråtekne sin egen 
sjølvtillit, tradisjon, byrgskap. Det er og langt meir demo
kratisk enn kominternaktig fjernstyre i "den internasjonale 
arbeidarklassens teneste" . I sosialismen og frigjeringa sitt 
namn har mang ein nasjonal minoritet vorte sett på som at
tendeliggjande og "i vegen" for den internasjonale sosialis
men. Sjølv Lenin, som hevda alle nasjonar sin rett til å råda 
seg sjølve, viste og eit slikt syn på nasjonane: 

"Enhver som ikke vasser i nasjonalistiske fordommer, kan ikke unngå å se 

at denne assimileringen av nasjoner som skjer under kapitalismen er et 

veldig historisk framskritt. og gjør slutt på den nasjonale tilbakeliggenhet 

på de forskjellige gudsforlatte plasser, serlig da i s like tilbakestående land 

som Russland" . 

(Henta frå Lenin : Nasjonal politikk og proletarisk internasjonalisme, Ny 

Dag 1971). 

Små sjølvstendige einingar står i vegen for kapitalen, uan
sett om han kjem i form av ein europeisk uni_on eller som 
"sosialisme" og "frigjering". Som Trond Andresen seier 
det : 

"I de store enhetene blir vi reduserte til atomiserte individuelle "konsu

menter" . makteslause i den vidunderlege nye globale fri-flyt-verden. 

Alvoret i dette kan ikke overvurderes. Det er snakk om en verdensom

spennede utsletting av de tendenser til folkestyre som har eksistert til nå. 

og å erstatte dette med globalt fåmannsvelde i ordrett betydning" . 

2. påstand: Små einingar er best for miljøet 
Omsynet til miljøet eit og viktig argument for lokal og na
sjonal kontroll over t d naturressursar. Langs kysten vår 
finst det århundre lange tradisjonar for ressursutnytting 
som er vel so eigna til fornuftig uttak av naturressursar som 
"naturvernkonsulentar" og overnasjonale miljøavtalar kan 
vera. Med små båtar i kystfisket har ein betre kontrol I over 
ressursuttaka enn med t d store trålarar som fiskar havet 
svart. 

Grunnen er openberr: For det fyrste er det lettare å 
kontrollera og regulera sjarkfiske. For det andre er dette 
ofte sjølvregulerande av di <lei som fiskar sjølv vert råka av 
overfisket om dei t d tek ut for mykje fisk . (Sjølvsagt finst 
det døme på at folk fiskar for mykje og tenkjer kortsiktig, 
men i vaiet mellom Røkke sine overnasjonale trålarar og 
fiskarane på Møre vel eg dei siste). Det same kan me sjå i 
landbruket; no er den statlege politikken å freist a slå saman 
små einingar til storre "som kan hevda seg i tevlinga med 
utlandet". Resultatet vert eit stordriftslandbruk der store 
delar av norsk matjord vert lagt brakk, samstundes som det 
er for lite mat i verda. ' 
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3. påstand: Arbeidarklassen er ein utprega nasjonal 
klasse 
Det har vorte populært å hevda at "sidan kapitalen er inter
nasjonal og fører striden på eit internasjonalt nivå, må ogso 
arbeidarklassen føra striden internasjonalt". Det er sjølv
sagt rett at arbeidarklassen har sams interesser over lande
grensene og soleis er "internasjonal". Men saman med 
sjølveigarar i naturbasert produksjon (t d bønder og fiska
rar) er arbeidarklassen av dei mest utprega nasjonale klas
sane. Medan kapital og varer er sers flyttbare rundt i verda, 
er arbeidskrafta som produksjonsfaktor konkrete menneske 
knytt med tusen band til stadbundne samfunn med eigne 
tradisjonar, soge, kultur og sjølvmedvit. Av ulike grunnar 
freistar kapitalen nett å bryta ned desse mønstra. Men alle 
dei andre sidene av arbeidarklassen som samfunnsklasse 
enn den abstrakte arbeidskrafta er knytt til nasjonale og lo
kale fellesskap. Om me ikkje ser arbeidarklassen som ein 
"lidande klasse" , som viljelaust objekt i kapitalistklassen si 
hole hand, vil me sjå at arbeidarklassen har vunne mange 
sigrar og posisjonar. Desse har for ein stor del nasjonalsta
ten som føresetnad. Tariffsystema byggjer på ein nasjonal 
arbeidsmarknad med landsfemnande fagorganisasjonar. 
Viktige delar av lovgjevinga finst innanfor råmene av na
sjonalstaten, t d arbeidsmiljølovgjevinga. Og ikkje minst: 
Dei politiske tradisjonane til den norske arbeidarklassen er 
bygt opp gjennom politisk kamp innanfor nasjonalstaten i 
dei vel 140 åra som har gått sidan Thrane-rørsla. 

I dag meiner eg rett vurderinga av tilhøvet mellom 
arbeidarklassen og nasjonen er avgjerande viktig. 
Arbeidarklassen sine interesser er knytt til forsvar for na
sjonal ressursstyring, skjerming av nasjonale marknader 
for tenester og arbeidskraft, forsvar av norsk kultur og 
språk i staden for internasjonal nisjetilpassing. 

4. Tilhøvet mellom plan og marknad i Noreg 

Eg meiner det er fårleg å sjå på samfunnet berre som eitre
sultat av herskarklassen sine ynske og mål. Slik er det jo 
ikkje : Utforminga av politikken for forvaltninga av natur
ressursane har og vore eit resultat av klassekamp; strid 
mellom interessene til det arbeidande folket og kapitalkref
tene . I tillegg speler dei nasjonale og lokale sereigne tilhø
va inn. Om me studerer desse sereigne tilhøva vil me opp
daga at me i Noreg har korne fram til ein del ordningar som 
tek omsyn til naturen og som gjev folk flest mykje makt, og 
som kan vera gode utgangspunkt for utviklinga av ein sosi
alisme på norsk. 

Det var vel Arne Byrkjeflot som sa at AKP til tider 
visste veldig mykje om kinesisk landbruk og smelteomnar, 
men at dei færraste visste noko om t d råfisklova. Det er eit 
problem om ein ynskjer å skapa sosialisme i Noreg. Me 
skal difor ta for oss to døme på den sereigne norske blan
dinga av privat eigedomsrett og planøkonomi: 
Skogsamvirket og deltakarlova. 

a)Skogsamvirket: 
I Noreg er skog eigd på tre måtar: Av staten, av store priva
te eigarar, og små private skogeigarar. Me har ein del 
røynsler frå denne delinga som kan vera verdt å kika litt på. 
I dag er so og seia all verneverdig skog eigd av småeigarar. 
Kvifor er det slik? Av di mest all anna verneverdig skog er 
hogd ned, anten av staten eller dei store eigarane. Lat oss ta 
eit døme: I Ranadalen (som er statsallmenning) var det my-
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kje verneverdig skog før. Då tok staten ut ~est heile sko- . . 
ge~ med helikopter. (Det kosta meir i driftsf ~gifter ~nn det 
de, fekk for tømmeret). Langs kysten bles det, om· em høgg 
skog over store flater vert det for verhardt th at skogen kan 
voksa opp att. I erosjonsområde fer jorda dg. Det hendte i 
Ranadalen. Små private skogeigarar gjer ik je slik, dei har 
ikkje råd til å kvitta seg med skogen, men staten og store 
eigarar kan gjera det. Difor kan me seia at tlet finst ein sa
manheng mellom eigedomsstorleik og durø.skap. Ein sko
geigar som plantar skog investerer i 90 års perspektiv. Ein 
statleg langtidsplan varar toppen, kor lengi·? I 0-15 år. Ein 
storeigar tenkjer kan henda endå kortare . 

Men dette er jo argumentasjon for privat eigedoms
rett? Både ja og nei . På 1880-talet kjøpte fngelske forret
ningsmenn skogen i Vefsn i Nordland. D~i tok ut alt dei 
kunne på 10 år. Då var det ikkje meir att. Dette er bakgrun
nen til at ein innførte konsesjonsreglar fo~ skog, altso re
glar for skogeigarskap . Og me fekk skogsar'nvirke: Mellom 
skogeigaren og dei som tek i mot tømmeret finst det eit 
samvirke av alle skogeigarar som garant~rer for lik pris 
uansett kor my kje skog du eig. Skogsamvi~ket er tingings
part mot dei som kjøper skog (t d Norske Skog). Slik kan 
me styra økonomien i skogindustrien gjeqnoin samvirke. 
Ein kan unngå at kjøparane kan pressa prisane ned, og at 
skogeigarane må tevla seg i mellom om kv~n som høgg ned 
mest mogleg skog, billegast mogleg. Sko samvirket gjev 
altso høve til plan, og styring over kapitalk eftene. Ein kan 
seia at me har privat eigedomsrett med planøkonomi. Og 
viktigast det er eigd nedanfrå. 

(For verkeleg å vifta med ein raud klut her: Dette 
heng saman med eldre tradisjon i Noreg; germansk stam
merett. Motsatsen til germansk stammeretjt er den romar
rettslege, som seier at når du eig so eig Øu heile tingen. 
Slikt er det lite av når det gjeld naturresstirsane i Noreg. 
Ein eigedomsrett i Noreg er sers avgrensa, til detaljar som 
moltelova: Som privat grunneigar har du rett til åta molta 
på jorda di, men alle som går over ho ha~ lov til å ta all 
molta dei kan eta medan dei går. Eller når du er i utmarka 
til private grunneigarar tek du tørrved til ål , men du feil 
ikkje trær). 

Dette er blanding av folkeskikk, tradisjonar, eigar
skap, plan, samvirkemodell og forvaltningsskikk som til 
saman er ganske fornuftig . Og ein tuftat ressursforvalt
ninga på små lokale einingar og opp~rbeidd røynsle. 
Resultatet er småeigarar med vilje til og interesse av planø
konomi. 

b) Deltakarlova: 
Regulerer kven som kan driva fiske i Noreg. 
Grunnprinsippet er at retten til å eiga fiskeifarty er gjeve til 
aktive fiskarar (innanfor kystflåta). Dette vi I seia at det er 
eit lovforbod for investorar i Oslo, Londorj eller New York 
å ha eigarmakt over farty i norsk kystflåte. Dette er i stor 
grad ressu rskontroll, råstoffkontroll mellof det arbeidande 
folket. Dette er ein type prinsipp for eiganskap og ressurs
forvaltning som ikkje berre er rett andsynet kapitalen i dag, 
men som og kan ha mykje fore seg i eit ~osialisti sk sam
funn. 

5. Litt meir om ein sosialisme på norsk 

Ovanfor har eg lagt fram prinsipielle argument for kvifor 
ein sosialisme på norsk på tuftast på forsvaret av små ei
ningar, og at me må byggja på dei sereigne økonomiske, 
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politiske og kulturelle trekka i Noreg. Eg har gjeve nokre 
døme på konkrete trekk ved tilhøvet mellom plan og mark
nad i Noreg, som t d deltakarlova, som eg meiner kan vera 
fornuftig å ta utgangspunkt i når ein skal byggja alternativ 
til kapitalismen . Men sjølvsagt er ikkje dei gamle innar
beidde måtane å organisera produksjonen på nok. "Å byg
gja på" vil ikkje seia å konservera eller å overtaka ukritisk. 

Spørsmålet om korleis ein skal sikra det arbeidande 
folket makt over staten står like skarpt i dag som i 1917. 
Strategien tidlegare var å overtaka staten med eit sterkast 
mogleg kommunistparti og so vona ein at partiet represen
terte arbeidarklassen på ein god måte. Eg trur det er mogleg 
å seia at denne strategien har spela fallitt: Det vart staten 
som overtok partiet og makta over arbeidarklassen, ikkje 
motsett . K va vert svaret då? 

Eg trur; minst mogleg stat. Gjennom det Kjersti 
Ericsson kallar "kvardagslivperspektivet"; at me tuftar av
gjerdene på perspektiva nedanfrå, og at me flytter mest 
mogleg makt ned på lokalt plan. Eg trur me sosialistar må 
vera sers konkrete når me skal sjå for oss korleis dette skal 
gjennomførast, og korleis me kan tryggja makta til det ar
beidande folket . Om me ikkje har tenkt konkret gjennom 
dette vert me snøgt ståande der med spørsmålet; "kva gjer 
me no då?" 

Ta møbelfabrikken på Volda. Det kant d vera slik at 
arbeidarane sjølve vel leiarane sine, og at desse sit i strengt 
avgrensa periodar. Dei bør kunna avgjera kva bedrifta skal 
satsa på, produktutvikling, målsetnader for produksjonen o 
s b. Men om bedrifta er ei hjørnesteinsbedrift i eit lokal
samfunn der produksjonen vedkjem alle i samfunnet, kan 
ein sjå for seg at det er eit kommunestyre med valde poli
tiske representantar som bør vera med på å ta avgjerdene. I 
fleire tilfelle kan me sjå for oss at det kan vera vanskeleg 
med reint arbeidarstyre, t d vil det vera vanskeleg at arbei
darane i oljesektoren har full kontroll over produksjonen, 
på surne område må ein ha nasjonal politisk styring. I slike 
tilfelle er kan henda eit Storting, med valde politiske repre
sentantar som sit i toppen t d 6 år, og som kan kailast atten
de når som helst som må ta avgjerdene . Me må sjå for oss 
ulike måtar å løysa dei konkrete spørsmåla om makt under 
sosialismen, i surne høve er det arbeidarstyre som funkar i 
andre er det kan henda bydelsråd eller anna. Ei rein "arbei
darråd"-innretting vil t d vera alt for snevert: I eit samfunn 
med t d 5-timars arbeidsdag og heimekontor og PC er det 
litt vanskeleg å sjå for seg arbeidarråd som einaste løysinga 
for å tryggja arbeidsfolk makt over samfunnsutviklinga. 
Med ei "profesjonsorganisering" vil ein snøgt få andre sta-

der der den verkelege makta vert utøvd, som t d i staten. 
Dessutan· må mykje av poenget med eit s~sialistisk demo
krati vera at ein ikkje skal halda oppe det snevre "meg og 
arbeidsplassen min"-perspektivet. Målet må vera å føra 
grupper frå ulike arbeidsplassar saman, for å ta avgjerder 
for samfunnsutviklinga. Korleis kan me t d styra finanspo
litikken ut frå interessene til det arbeidande folket? 
Finanspolitikken må byggja på organisasjonane til arbeida
rane, bøndene og fiskarane. Sjølv om LO, Fiskarlaget og 
bondeorganisasjonane ikkje akkurat er organ for det arbei
dande folket er det mogleg å gjera dei til det. Statens fi
nansforvaltning må springa ut av folk sine eigne organisa
sjonar, ikkje departementa eller NHO. At ein sosialistisk 
politikk skal byggja på folkets felles interesser må vera re
elt: Om ein er usamde må ein ta den politiske striden. 

Poenget kan ikkje vera organa si form, men deira ve
sen - kven sine interesser dei uttrykkjer. 

Dette er premiss eg trur må vera heilt sent,rale i utviklinga 
av ein sosialisme på norsk. Og mykje av poenget her er: 
Dette er ikkje påhitt' Dette er ikkje skrivebordstankar med 
"fikse idear" til korleis me kan organisera samfunnet vårt. 
Dette er sentrale trekk i den norske røyndomen. Hugs: 1 ein 
norsk sosialisme kjern det til å vera dei same bygningane, 
gatene og fjella som har vore her i tjue, hundre og tusen år. 
Det finst kulturelle, strukturelle, politiske og . økonomiske 
tilhøve i Noreg som unekteleg er sereigne norske, og som 
me må ta omsyn til når me skal meisla ut eit sosialistisk al
ternativ som folk kan identifisera seg med, og seia "ja kvi
for kan me ikkje gjera det slik?". 

Dette er ikkje meint som oppskrift, men illustrasjon 
på tenkjemåte som handlar om at me må skjøna at sosialis
men skal skapast av oss i vårt samfunn og ikkje av ein ab
strakt arbeidarklasse i eit abstrakt framtidssamfunn. 
Venstresida må gjerne diskutera I 9 I 7 til me vert blåe i try
net, men dette vert ein attendeskodande form for sosialis
me . Marx sa noko slikt som at eit kvart nytt samfunn ber 
fødselsmerke etter det førre . Men han sa og at i det gamle 
ligg kimen til det nye. A freista finna fram til desse kima
ne , og gripa fatt i desse når me skal laga ein visjon om 
framoverretta sosialisme er ei viktig oppgåve til alle på 
venstresida. A utvikla denne tenkjemåten er ei hovudutfor
dring, både for å gjera oss i stand ti I å vera med å utforma 
eit slikt samfunn, men og for å gjera oss i stand til å vinna 
oppslutnad her og no . For kvifor skulle folk slutta opp om 
ei rørsle som eigenleg ikkje kan visa til noko konkret alter
nativ utanfor kapitalismen . 

11 
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Sosialismen i det 
20. århundre 

S
osialistiske statsdannelser - i første rekke Sovjet og Kina -
har hatt enonn betydning for utviklinga i verden i det 20. år
hundre, økonomisk og politisk. Det har gitt et bedre liv for 

milliarder og tent et håp for generasjoner som har levd og lever i 
uverdighet og stor nød. De økonomiske og kulturelle resultatene 
etter ra tiår av disse statenes eksistens, er så påfallende og omfat
tende, at ingen må undres over at borgerskapet i de imperialistiske 
landa la planer for å knuse disse statene. Skaffer vi oss oversikt 
over de enonne ressursene som er satt inn for dette fonnålet, vil vi 
ikke undres over at det lyktes. Fra 50-tallet stagnerer økonomien i 
Sovjet og en ny overklasse befester mak.ta si. På 80-tallet skjer de 
samme endringene i Kina - riktignok med et annet forløp. Denne 
innledningen tar ikke særskilt for seg hvilken betydning feil og 
forbrytelser begått i pionertida har hatt for å befeste mak.ta til en 
ny overklasse (blant annet partinomenklaturen) som seinere styrte 
på grunnlag av en revidert plattfonn for sosialisme (revisjo
nisme). Det er et område vi har behandla mye teoretisk, men tro
lig et område vi må gå opp igjen i lys av ny forskning og i lys av 
hvordan vi besvarer det jeg mener er hovedspørsmålet: brøt sosia
lismen sammen først og fremst på grunn av indre svak.heter eller 
det om fattende ytre presset? 

Utover å analysere utviklinga av økonomien i vårt århun
dre, er det blitt mer og mer maktpåliggende å analysere de politis
ke skritta de imperialistiske statene og deres verdensomspennen
de organisasjoner tar - fordi spørsmålet om massestøtte i vår tid er 
helt avgjørende for imperialismen. Det er absolutt ingen grunn for 
menneskeheten i verdensmålestokk å gi støtte til et system som til 
de grader samler rikdommen i et lite snylter-sjikt blant menneske
ne. Menneskenes sosiale praksis og nasjonenes kamp for å ikke 
bukke under, gir stadig vekk næring til kamp mot verdens over
klasse og deres representanter. I det imperialistiske systemet ska
pes en ekstraprofitt som gir grunnlag for å kjøpe opp og knytte til 
seg eller pasifisere ikke bare noen politiske ledere i underklasse
ne, men det overveldende flertall av slike ledere. Når systemet 
ikke har midler til slike omkostninger er systemet i stor fare. Et 
vestlig land vil kanskje ikke tåle 5-10 % revolusjonære innenfor 
de parlamentariske organa - det kan være en direkte trussel mot 
stabiliteten. A ikke kontrollere fagbevegelsen fra toppen ville 
være like skjebnesvangert for borgerskapet. 

Arbeiderklassen i Norge og Europa har nytt godt av styr
ken i Sovjetstaten ved at imperialismen har sett seg nødt til å gjø
re politiske kompromiss med deler av arbeiderklassen i vesten for 
å omringe og isolere Sovjet. Dette forholdet er en av maktpillare
ne for sosialdemokratiet i vesten : nemlig å alliere seg med imperi
alismen mot kommunismen og ra som gjenytelse visse økonomis
ke refonner og de1med sikre seg massestøtte. At dette har falt 
sammen med kapitalismens behov for å utdanne arbeidskrafta, 
endrer ikke det faktum at imperialistiske stater har gjort strategis
ke innrømmelser av en slik type. Oppsmuldringen av de sosialis
tiske statene innafra har på kort sikt gitt imperialismen en bonus 
som deres strateger neppe kunne forutse, men kanskje kunne håpe 
på. 
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Asgeir Beil 
Stilt overfor sammenlikningen mellom hya vi opplevde og 

måtte tåle som nasjon og hva Sovjet måtte gjennpmgå i andre ver
denskrig under nazismens herjinger kan vi bare fylles med yd
mykhet. Den russiske historikeren Volkogonov, offiser og med
lem av den russiske overklassen (nomenklaturen) gir i boka si om 
Stalin en vareopptelling for hva Sovjet fikk $ennomgå: 1710 
byer og bykommuner ble ødelagt, 70.000 landsbrrer omtrent jevna 
med jorda, 32.000 fabrikker blåst i lufta eller totalødelagt samt 
65000 kilometer jernbane ødelagt. I 00.000 kollektivbruk eller 
statsbruk lå brakk sammen med tusenvis av traktorstasjoner. Ca. 
30% av statens nasjonale realverdier var ødelagt. 26-27 millioner 
mennesker var drept direkte eller indirekte gjehnom krigshand
linger - et tall som på den tida svarer til alle nordiske land og en 
betydelig bit av det europeiske kontinent. Den i,inge sovjetstaten, 
utpint og lutfattig etter I. verdenskrig, ikke bar1 utsto dette, men 
ga nazismen banesåret. Sjøl besøkte jeg Leningrad i 1970 og ble 
slått av den kjensgjerningen at byen som ble 40 % ødelagt under 
krigen, bokstavelig talt var bygd opp igjen - stein for stein - og at 
det i samme tidsrom var bygd en av de mest moderne metroer i 
verden i et leirdeltalandskap. 

Vi skylder å forske i sosialismens historir Vi skylder pio
nerene - de store folkemassene som sloss unde11 svært vanskelige 
forhold - å vise fram historia deres. Vi har m)je å lære av dem. 
Mest av alt handler det om samfunn som fullt ut anerkjente at 
mennesket er et menneske - et sosialt vesen meq uante muligheter 
til å frigjøre seg og leve i pakt med seg sjøl og naturen. På alle om
råder av kultur og vitenskap vokste det fram eh optimisme som 
nesten er uforståelig sett ut fra de vanskelige livsvilkåra de frista. 
Skoleverket og kampen mot analfabetismen, den nasjonale rei
singa som ga folk etter folk et språk og sjølakte1se, er viktige lær
dommer. Gjennom den sovjetiske litteraturen, billedkunsten og 
musikk.en er livsoptimismen skildra på en måle som står i stor 
kontrast til det bildet som er bygd opp i propa . andaen i vest. Vi 
trenger en grundig faglig orientering i studiene v denne historia. 

Slike studier skjennes i dag av et sterkt wess for å avslutte 
historien om sosialisme og kommunisme i dette århundret. 
Parodiske kortversjoner florerer. Dette er knytta til borgerskapets 
behov for å sverte alle forsøk på å utvikle samfunnet i pakt med 
menneskenes behov og ikke kapitalens ljakt på profitt. 
Demoniseringa av framtredende ledere som St lin bg Mao er en 
av metodene for å hindre oss i å trenge inn i folkenes historie . 
Denne angstbiterske holdningen finnes også p venstresida - vi 
bør absolutt kvitte oss med det. 

I den sosialistiske forfatninga av 1917 i ovjet framsto den 
mest radikale kvinnepolitiske lovgivninga som verden hadde sett 
på det tidspunktet. Og ikke bare det. Staten og rtiet hadde et syn 
på kvinnespørsmålet som vi knapt finner i vår ti i statsforfatning
er. Bolsjevikenes visjon om kvinnefrigjøringa oppsummerer 
Wendy Z. Goldrnan (Women, the state & revolution, side 12) i 
disse fire punktene: fri kjærlighet, frigjøring av kvinnene gjennom 
samfunnsmessig deltakelse (lønna arbeid), sosialisering av husar
beidet og oppheving av familien. I årtiene som fulgte ble kvinne-
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'ne presset tilbake, men vi bør studere hva de faktisk eksperimen
terte i og fikk til. Det satte en norm for den kvinnepolitiske utvik
linga på verdensbasis. 

Sosialistiske statsdannelser har som sagt hatt stor betyd
ning for utviklinga i verden i dette århundret. Deres sammenbrudd 
kommer til å få mindre betydning. Det har gitt imperialismen et 
pusterom - utsatt noen oppgjør mellom imperialistiske stater og 
blokker, forvirra noen sosialdemokrater og opportunister i den so
sialistiske leiren og påtvunget sosialister og kommunister å sum
me seg og samle nye krefter og ny teoretisk innsikt. At folkemas
sene har hatt stor skepsis til begrepene kommunisme og sosialis
me når disse er blitt navnet på okkupasjons-sosialisme, parti-kor
rupsjon og økonomisk stagnasjon, bør ingen undre seg over. I 
både Sovjet og Kina utvikla en overklasse seg som bokstavelig 
talt overtok fabrikkene personlig! Det ville være et underlig stand
punkt å ikke forstå at folle i vesten vender seg mot en slik utvik
ling, At dette ikke er sosialisme og kommunisme er en annen sak 
som det først og fremst er vår oppgave å klare opp i. 

At folk tar avstand fra overgrep og forbrytelser som har 
skjedd i pioner- og oppbyggingstida for disse statene, kan vi heller 
ikke se på som annet enn sunt. Hva som er fakta og hva som er 
falsk propaganda mot kommunismen, har åpningen av arkiver i 
Sovjet etter 1989 begynt å gi nærmere svar på. 

Når det i framtida kommer til å skapes massestøtte for en 
sosialistisk og kommunistisk bevegelse, skyldes det at motstan
den mot imperialismen vil øke i omfang ettersom dette systemet 
river til seg politisk makt. Systemet skaper daglig sine egne mot
krefter. Når motkreftene organiserer seg og kjemper oppdager 
folle sin egen styrke og vil lete etter sine allierte. I en slik situasjon 
er folle åpne for retningen og ideologien. Da vil folk få øye på det 
forbigående i sosialismens forfall. De vil kunne se at det først og 
fremst handler om at disse statene har vendt seg til sin motsetning 
- kapitalisme og imperialisme. 

Sosialisme, som kan kalles en ustabil fase av kommunis
men fordi fortsatt arbeidsdeling gir opphav til klasser, kjenneteg
nes av to innbyrdes avhengige egenskaper: på den ene sida må 
statsdannelsen forfatningsmessig sikre arbeiderklassen og folleet 
den politiske makta over staten - på den andre sida må forfatning
en sikre at produksjonen i samfunnet blir sosialistisk eiendom -
statens eiendom - og med det klare siktemål å oppheve arbeidsde
lingen. Det betyr i praksis å utvikle produktiviteten og senke den 
livsnødvendige arbeidstida til et minimum. Ei slik utvikling vil 
oppheve privateiendommen og gjør mye av det vi dag omgir oss 
med av institusjoner som stat, partier og organisasjoner menings
løse. 

Dersom demokratiet i arbeiderklassen og folleet bare blir 
formell, for eksempel ved at en front eller parti forvalter hoved
tyngden av informasjon og beslutninger, eller i lang tid ikke kan 
utvikles på grunn av unntakstilstand eller tilbakevendende ustabi
litet av ytre press (som oftest vil det være en sammenheng mellom 
disse forholdene) - vil muligheten for å utvikle produksjonen bli 
vanskeliggjort. I sin tur befester dette klassedeling i samfunnet og 
gir grunnlag for utvikling av et herskerskikt som først og fremst 
sikrer sin stilling. Dersom demokratiet under sosialismen inn
skrenkes. vil følgelig en slik stat ikke kunne frigjøre menneskene 
fra arbeidsdelingen og store mengder livsnødvendig arbeid. Skjer 
dette i en stat der imperialismen er på offensiven på utsida, er mu
ligheten for å degenerere til kapitalisme gjennom overgangsfaser 
og full restaurasjon til stede - det viser vårt århundres historie. 

Dette århundrets sosialisme har hatt svært vanskelige vil
kår for å ikke falle tilbake i imperialismens vold. Det ytre presset 
fra imperialismen har utvikla svakheter som vi i dag kan se var til 
stede - i etterpåklokskapens lys. Mange veivalg var det strid om 
innafor statene, men det er vanskelig å se at det fantes løsninger 

(eller organiserte bevegelser) som kunne si.kra ei kommunistisk . 
utvikling av samfunna. 

Gitt romsligere økonomiske odds i industrialiseringen av 
Sovjet og Kina og gitt en vennligere ytre atrno~fære så kan vi ten
ke oss følgende mulighet: Demokratiet hadde befesta seg nedover 
i arbeiderklassen og særlig skapt vanskelige vilkår for partikor
rupsjonen og sammenvoksingen mellom parti- og statsorgana 
som i Sovjet skjøt fart på 50-tallet. Da kunne vi vært vitne til en 
offensiv sosialistisk økonomi på verdensarenaen med alt det had
de brakt med seg av annen politikk i kampen mot imperialismen 
på jorda. 

Det ytre presset fra imperialismen, sammen med det van
skelige objektive utgangspunktet i økonomi* og kulturell stil
ling, var avgjørende for at de sosialistiske statene ble knust. Gitt 
andre villeår kunne de indre svakhetene vært overvunnet. 

Av flere lærdommer fra den sosialistiske historia i det 20. århun
dre, vil jeg trekke fram fire: 

* Imperialismen og den retningen som har fotfeste i arbei
derklassen i dag - sosialdemokratiet - innpoder oss daglig med et 
syn på menneskene om at de ikke kan gjøre opprør, ikke kan vise 
solidaritet og ikke kan skape et menneskeverdig samfunn. Den so
sialistiske historia vitner om det motsatte synet i full blomst og ut
foldelse. Evnen til oppofrelse og evne til organisasjon er egenska
per som vi må vise fram gjennom eksempler. Vi trenger derfor å 
studere historia til folkene som satte i gang disse eksperimentene. 

* Den økonomiske og kulturelle krafta i vårt århundres so
sialistiske bølge forteller oss at dersom vi kan nedkjempe imperi
alismen i kjernelanda, vil utviklingen av produksjonen foregå i et 
uant tempo. Sosialismen vil ikke være et bilde på mangelsamfun
net som det dels framstår nå, men med rikdom og overflod. 
Videre: dersom imperialismen utspilles og reduseres til rester i 
økonomien, vil rammene for demokratiet skyte fart og gi oss be
tingelser som delvis er årsaken til det tempo vi kan forvente oss på 
utviklingen av økonomi og produksjon. Datarevolusjonen løser 
problemet med produksjon etter plan og problemet med styring av 
en plan - et problem de sosialistiske statene i dette århundret sleit 
med fordi teknologien ikke var tilstede. Det er også viktig å pre
sisere at de sosialistiske statene først og fremst var stilt overfor in
dustrialiseringens allmenne problem og ikke c;le særegne økono
miske utfordringene som kan oppheve arbeidsdelingen og senke 
det livsnødvendige arbeidet. 

* Vi kan lett fanges av forestillingene som unntakstilstan
den i de sosialistiske statene skaper. I politikken er det mange re
flekser som svarer til følgende tese: «Når politikken er fastlagt 
er det menneskene det står på. Og går ikke menneskene i riktig 
tempo, så må vi kommandere dem til å gjøre det». Den politiske 
mobiliseringen og organiseringen som blant annet handler om 
omfattende utdannelse og å skape demokratiske fora, uteblir på 
veien. Der unntakstilstanden reduserte denne jobben med makt, 
kan vi i vår tid finne prinsipielle forsvar for å gå fram slik. Det 
dukker opp som venstretaktikk; unnlatelse av å ikke gjøre det 
politiske og tålmodige alliansearbeidet for å utløse krefter, men 
å proklamere målet og dirigere taktikken med et sett av innebyg
de fiender som det kan skyldes på om arbeidet ikke gir frukter. 

* Styrken og omfanget i propagandaen mot sosialismen 
og kommunismen i vårt århundre og de faktiske materielle 
kostnadene som er stilt til rådighet for å nedkjempe sosialis
men, forteller oss at vi står overfor en sterk og uforsonlig fien
de som vi ikke må ha noen illusjoner om. Det er sannsynlig at 
denne kampen blir voldsom. Vi trenger derfor en sterk sosialis
tisk og kommunistisk bevegelse uavhengig av statsmakt og 
imperialismen - bygd på djup kunnskap om samfunnet og fri
villig disiplin . 
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Erfaringene fra de såka t 
sosialistiske landene 
- hva har vi lært? 

1 

E
tter de foregående innledningene å dømme - nesten 
ingen ting . Vår venn fra det tidligere DDR har gitt 
en levende skildring av det byråkratiske diktaturet i 

Øst-Tyskland. En skildring som alle som har levd unde r -
eller studert - de »den reelt eksisterende sosialismen» 
kjenner seg igjen i. Men hva har Polivka lært? At det var 
Hoxhas Albania som representerte den sanne sosialismen! 
Men kjære kamerat - enhver opposisjonell under Hoxha 
kunne fortelle akkurat den samme historien - om overvå
king, ensretting, undertrykking og persondyrkelse! I likhet 
med enhver opposisjonell under Mao og Stalin . En slik 
mangel på innlevelse med de opposisjonelle i Albania. En 
slik manglende evne til å se de åpenbare grunnleggende 
likhetstrekk mellom Honneckers DDR og Hoxhas Albania 
er helt utrolig etter min mening. Her må RV landsmøtet i 
1999 være krystallklare i sin analyse disse statenes karak
ter. 

Asgeir Bells innledning er ikke så åpenbart politisk 
schizofrent som Polivkas, men heller ikke han har lært nok. 
Det vil si at om de historiske omstendigheter skulle føre 
AKP til makta, ville det bety innledninga til et nytt byrå
kratisk diktatur. Kanskje ville Beil bli et av de første ofrene 
for dette diktaturet. Det har skjedd med mang en stalinist 
og maoist før ham. På folkemunne sier man at det revolu
sjonen som eter sin barn, men det er helt feil. Det er tvert 
imot den byråkratiske kontrarevolusjonen som knuser alle 
som tenker sjøl, enten de nå oppfatter seg som bolsjevik-le
ninister (trotskister) , stalinister eller maoister. Den kom
munistiske bevegelsens historie er full av eksempler på ut
renskninger av sjølstendig tenkende stalinister og maoister. 
Hvis man er heldig blir man rehabilitert i en tøværsperiode. 
Disse stalinistene ble ofre for det systemet de sjøl hadde 
skapt med de beste motiver, men det var et sys tem de ikke 
forsto karakteren og de indre mekanismen til. De forsto 
ikke at undertrykkelsen av de andre partiene logisk førte til 
undertrykkelsen av ulike strømninger i det kommunistiske 
partiet, førte til sentralkomiteens diktatur over partiet og 
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formannens diktatur over sentralkomiteen . 

Med en oppsummering av sosialism ns erfaringer av 
Bells kaliber vil RV aldri klare å gjenreise en sosialistiske 
vtsJonen. Han analyserer ikke overgrepehe, han dekker 
dem til. Han gjør ikke overgrepene til et resultat av politis
ke valg, han gjør det til et resultat av »objektive» forhold, 
imperialismens press osv. Han snakker ikkt'! om de ufatteli
ge privilegiene til den byråkratiske overkiassen i DDR, i 
Albania, i Stalins Sovjet, i Maos Kina. He sikten med det 
er å unngå den sentrale lærdommen : Sosi !isme er demo
krati, er folkestyre . Uten demokrati, uten flerpartisystem , 
uten tendens- og fraksjonsfrihet i de revolusjonære partie
ne blir det ikke noen sosialistisk utvikling1 Da får vi bare 
en mer eller mindre autoritær og blodig in<!lustrialiserings
prosess. Blodigst i Sovjet, mer human i J~1goslavia og på 
Cuba. Den norske m-1 bevegelsen har t[ disjonelt vært 
mest tiltrukket av de blodigste periodene . eller Stalin enn 
Krustsjov, heller Mao, Hoxha og Pol Pot e n Tito, Castro. 
Forsatt er det slik at AKP deltar i internas onale gjenfore
ningskonferanser med de mest ortodokse S a lin og Kim-11-
Sung tilhengerne i et forsøk på å gjenskape en ·»kommunis
tisk» bevegelse . Hvis disse partiene - det ~ord-Koreanske, 
restene etter SUKP(b), det belgiske m-1 par tiet som støttet 
Ceaucesco - repr"senter grunnstammen i em ny kommunis
tisk bevegelse, så fri og bevare oss for kommunismen. Si 
meg hvem du omgåes og jeg skal si deg hv\a du har lært av 
historien . 

Ut fra mine studier av Kominterns- g de sosialistis
ke landenes historie har jeg innvendinger ot nesten hver 
setning og hver vurdering som Beil gjor. istoriske fakta 
formelig roper faktaenes sin protest. Beil s river : »De øko
nomiske og kulturelle resultatene etter få ti rav disse state
nes eksistens, er så påfallende og om fatte de , at ingen må 
undres over at borgerskapet i de imperiali tiske landene la 
planer om å knuse disse statene. » lmperi !ismen har ikke 
bare lagt planer, men gjort en god del i praksis for å knuse 
Saddam Hussein. Men det sier ingen ting otn de økonom is-
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ke og kulturelle resultatene for folk i Irak, eller aller vik
tigst - om regimets karakter. For etter to tiår med sosialis
me i Sovjet hadde bøndene som svar på Stalins kollektivi
seringspolitikk slaktet ned store deler buskapen. Bøndene 
var blitt undertrykt på det mest brutale. Sovjetisk landbruk 
fikk et banesår det ennå ikke er kommet over. 
Femårsplanene viste sjølsagt at markedsanarkiet ikke er en 
effektiv mekanisme for å industrialisere et tilbakeliggende 
land. Men når ble ufattelige privilegier, enorme lønnsfor
skjeller, arbeidsbøker, interne pass, uhyggelig strenge 
straffer for småskulk ledd i en sosialistisk utvikling? Man 
klarte å komme til månen, bygge gigantiske kulturpalasser. 
Men hva merl vanlig folks behov? Går veien til sosialismen 
over bøndenes og arbeidernes lik, via partipampenes luk
susliv? Det var materielle framskritt, men til hvilke men
neskelige, materielle og økologiske kostnader. Materielle 
framskritt har det vært i en lang rekke borgerlige diktaturer 

Og hva med kulturen? Etter to tiår i Sovjet hadde 
den såkalt »sosialistiske realismen» seiret. Ensrettinga var 
noe nær total. Lista over forfattere, skuespillere, historike
re, økonomer, naturvitere som blir likvidert er ufattelig 
lang. Mandelstam, Voronskij, Meyerhold ... hvor skal man 
begynne .. . hvor skal man slutte. Var den byråkratiske øde
leggelsen av Oktoberrevolusjonens kulturelle erobringer, 
ødeleggelsen av en hel generasjon av forfattere som sym
patiserte med Oktoberrevolusjonen »objektivt» nødven
dig? Hvis ikke - støtter da Beil de som protesterte der og 
da, feks Trotskij?? 
Og hva med bolsjevikpartiet sjøl. Hvor mange av delegate
ne på »seierherrenes kongress» i 1934 overlevde utrensk
ningene i tredveåra? Bare en av tre! Var det også imperia
lismens skyld? Var det imperialismen som tvang Stalin til å 
lage hekseprosesser med falske tilståelser? Hekseprosesser 
Lenins nærmeste medarbeidere tilsto å stått i med djevelen, 
dvs. de trotskistiske nazi-agentene! Hvor mange utenland
ske kommunister forsvant? I AKP har man hele tida vært 
på leit etter den fredelige kontrarevolsjonen. Men man har 
vært ute av stand til å få øye på den blodige kontrarevolu
sjonen, på den fysiske likvideringa av bolsjevikpartiet og 
Komintern! 

Nå skriver Beil at: »Denne innledninga tar ikke for 
seg hvilken betydning feil og forbrytelser begått i pionerti
da har hatt for å befeste makta til en ny overklasse (blant 
annet partinomenklaturen) som seinere styre på grunnlag 
av en revidert plattform for sosialisme (revisjonisme). Det 
er et område vi har behandla mye teoretisk». Man tror nes
ten ikke sine egne ører eller øyne. Hvor har AKP behandlet 
dette mye teoretisk? Hvor har AKP behandlet Lenins for
bud mot mensjevikene? Fraksjonsforbudet? Teorien om 
»sosialisme i et land»? Hvor er drøftingen av Stalins »sosi
alfascismeteori»? Er det noen som har sett et reelt forsøk 
på å forklare hvordan Stalins Sovjet kan være sosialisme 
og Bresjnevs Sovjet et diktatur av Hitler-typen, når økno
mien var strukturelt den samme, det var bare overgrepene 
under Krustsjov som ikke var fullt så omfattende? 

Se bare på Bells valg av fakta når han omtaler Sovjet 
og den andre verdenskrigen. Han gjengir en rekke tall over 
odeleggelsene, men han går ikke inn på den skandaløse so
sialfascismeteorien til Stalin, som satte likhetstegn mellom 
venstresosialdemokrater og fascister, og som var avgjøren
de for at Hitler ikke ble møtt av en enhetsfront. Han trekker 

ikke fram den skandaløse hemmelige avtalen mellom 
Hitler og Stalin der England og Frankrike ble hovedfien
den! Ikke nok med det - tyske kommunister som satt i 
Stalins fangeleire ble sendt til Hitlers fangeleire i 
Tyskland!2 

Stalin stolte så mye på Hitler at han fullstendig igno
rerte de meget pålitelige og uavhengige etteretningsrappor
tene (Rote Kapelle i Tyskland og Victor Sorge fra Japan) 
som varslet angrepet måneder i forveien. De anga allerede 
flere uker før angrepet på Sovjet anga nøyaktig dato og 
troppeoppstilling. Ja selv da de sovjetiske grensesoldatene 
hørte motorduren fra tanksene og meldte fra om det, nektet 
Stalin å ta forholdsregler3• Stalin bærer et enormt ansvar 
for de lidelsene som ble påført den sovjetiske befolkninga i 
starten på den andre verdenskrigen. Det sovjetiske folket 
var heroisk, men på tross, ikke på grunn av·stalin. Hva med 
den kyniske oppdelinga av Europa etter krigen, Jalta-avta
len? Hvor har AKP behandlet det teoretisk? Er ikke det et 
eklatant eksempel på sosialimperialisme? På råttent samar
beid med imperialismen? Hva med den tvangsmessige for
flyttinga av hele folkeslag som Volga-tyskere og Krim-tar
tarer? Hadde ikke Stalin forstått sin egene bok om det na
sjonale spørsmålet? I steden for å teoretisk å bearbeide 
Stalins rolle bruker man tida på å spre løgnaktige påstander 
om trotskistenes syn på det nasjonale spørsmålet. Disse 
løgnene er tilbakevist i Jorn Magdahls hefte Om det nasjo
nale spørsmål - men tok man noen notis av det? 

Asgeir Beil trekker fram at Oktoberrevolusjonen ga 
kvinnene rett til skilsmisse og fri abort - og hvem forrådte 
dem - Stalin. Hvem var det som kritiserte dette? De virke
lige marxistene, blant dem Trotskij i sin bok »_Den forrådte 
revolusjon» 4 Har Beil og kvinneopprørerne i AKP noe sted 
behandlet forskjellen mellom Stalins og Trotskij på dette 
punktet teoretisk? · 

Bells form for historieskriving er dessverre fortsatt 
typisk for AKP. Men den er ikke hovedproblemet. 
Hovedproblemet er at Asgeir Beil har et poeng - nemlig at 
Oktoberrevolusjonen tente et håp, ga reelle framganger -
hvordan kunne det gå fra lysende morgenrøde til beksvart 
natt i løpet av to tiår? Det er det virkelige problemet vi står 
overfor - alle de ulike tradisjonene på venstresida. Og det
te er jo ikke noen historisk debatt - ikke for meg ihvertfal 1, 
eller for det menige medlem i PKK, i Sandinistpartiet eller 
i kommunistpartiet på Kuba. Hvordan skal vi hindre at et 
sjølstendig Kurdistan ender som en ettpartistat med en 
kvalmende persondyrking av Ocalan? Hva gjorde 
Sandinistene feil? Hvilken linje skal revolusjonære føre for 
å hindre at Kuba føyer seg inn i rekken av skuffelser? 
Hvordan skal vi hindre at Norge blir en ettpartistat? For 
den som tror at materiell rikdom og visse demokratiske tra
disjoner utelukker en autoritær utvikling er en sann opti
mist. Se bare på det indre livet i deler av· venstresida, på 
hvilket syn de har på »de andre» på venstresida i dag. 

Slike spørsmål kan bare besvares ved å lære av his
torien - og her gjenstår det mye. For det er ikke bare Beil 
som skjønnmaler Stalintida, de fleste andre strømningene 
på venstresida ser fortsatt de første åra etter 
Oktoberrevolusjonen i et for rosenrødt skjær. Her er det 
mange myter og mye vanetenkning som vi bor kvitte oss 
med. For eksempel: Var dette sosialistiske revolusjoner, 
var Sovjetunionen et mer avansert samfunnsformasjon enn 
kapitalismen i 1925? Hadde bolsjevikene en korrekt strate-
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gisk oppfatning av revolusjonens karakter? Nei - februar
revolusjonen tok dem på senga. Motstanden mot Lenins 
april-teser var stor blant Lenins nærmeste. Stalin, Zinovjev, 
Kamenjev og Bukharin hadde helt rett i at Lenin her over
tok det som i alle år hadde vært Trotskijs linje: At den kom
mende revolusjonen ville, pga massenes radikalisme, gå ut 
over et borgerligdemokratisk stadium og anta en »perma
nent karakter». Lenin og mensjevikene var - til tross for 
vesentlige forskjeller i de politiske konklusjonene -enige 
om at Russland ikke var modent for sosialisme. Mensjevik 
er fortsatt et skjellsord på venstresida, man forbinder det 
vagt med opportunisme. Vi oppfatter det som det var et 
grunnleggende skille mellom bolsjeviker og mensjeviker 
fra 1903. Faktum er at splittelsen mellom mensjeviker og 
bolsjeviker ikke skjedde før 1912, og mange steder ikke 
var gjennomført da Oktoberrevolusjonen kom i 1917. Det 
var forhandlinger våren 1917 om å gjenforene det russiske 
sosialdemokratiske partiet osv. Men mensjevikene var ikke 
feige, de stod prinsippfast på den linja som får flere og fle
re tilhengere på venstresida, nemlig at revolusjoner i tilba
keliggende land ikke kan bli noe annet en autoritære dikta
turer pga. tilbakeliggenhet, bare kunne bli et »statsslaveri» 
for å sitere tittelen på en av Kautskys bøker om emnet. Det 
var nettopp mensjevikenes hovedpoeng at Lenins og 
Trotskijs forsøk på å bygge sosialisme i et land som ikke 
var modent for det bare kunne bli et autoritært diktatur. 
Denne »mensjevikiske» holdninga som en finner både i 
AKP og IS. Jeg tror ikke AKP og IS er helt klar over hvor 
mange likhetspunkter det er mellom deres historiske opp
summeringer og den kritikken som Kautsky og Martov 
kom med mot »bolsjevik-eksperimentet». Dette er etter 
min mening en altfor mekanisk-materialistisk forklarings
modell. For sjøl i det avanserte og velutdannede Norge kan 
man importere og praktisere et partimodell som var langt 
mer monolittisk enn bolsjevikpartiet under borgerkrigen. 
En skal huske at fraksjonsforbudet først kom i 1921 - et at 
de mektigste våpen for enhver mer eller mindre byråkrati
sert part iledelse, enten det nå er Stalin, Håkon Lie eller 
Tron Øgrim som sitter i den. Det tragiske er at det var frak
sjonforbudet som ble forbildet og fortsatt i stor grad er det 
- ikke fraksjonsfriheten. 

Likeledes er det den byråkratiske kommandoøkono
mien som kom med den første femårsplanen som er forbil
det for en sos ialistisk økonomi. Man innrømmer mange 
»feil » (tvangskollektivisering ol) ; men »hovedsida var 
bra». Men det er ikke sosialisme at hver minste frisør er 
statsansatt - det er et uttrykk for byråkratiets behov for 
kontroll, for tilrane seg det samfunnsmessige merproduk
tet. Det var mer sosialistisk økonomi under NEP enn under 
femårsplanene! De første og skarpeste kritikerne av den 
byråkratiske kommandoøkonomien var Rakovski og 
Trotskij . Keynes sa engang at problemet er ikke å tenke det 
nye, men å bli kvitt de gamle tankene . Det gjelder til fulle 
venstresidas forhold til sosialistisk økonomi . Her trengs det 
en ordentlig »hjernevask», mytene må ut før analysene kan 
komme inn i huene våre . 

Det er ikke lett å forklare hvordan den reelle opp
bl omstringa av skaperkraft, demokrati , av kulturelle og vi
tenskapel ig utfol de lse som en så i de første åra i Sovjet 
kunne ende i et blodig ett-partidiktatur. Men en viktig for
klar ing er at det ikk e var så rosenrødt fra starten. Lenin vil
le ta makta i partiets navn, bare Trotskij fikk overtalt ham 
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til å gjøre det i Sovjetenes navn. Mange i b [sjevikpartiet 
og et flertall i arbeiderklassen ville etter 
Oktoberrevolsjonen ha en flerpartiregjering ed alle arbei
derpartiene representert. De ble sjokkert ov r enkelte bol
sjevikers vilje til ett-partistyre. Mange bo lsj viker ble sjok
kert over trakasseringen av mensjevikenes resse , av gjen
ninnføringen av dødstraffen osv. Det er hel fra begynnel
sen av noen autoritære trekk ved bolsjevikpartiet. Det er jo 
dette som er bakgrunnen Rosa Luxembu gs kritikk fra 
sommeren 1918. Men Sovjet i 1918 var et d mokratisk pa
radis i forhold til Sovjet i 1928, for ikke å snakke om det 
mørket som senket seg i tredveåra. 

Det er skrevet mange spaltemetre o at sovjetene 
var av Pariserkommune-typen, med ti lbake allingsrett osv. 
Men dette blir ofte for rosenrødt. Sovjete e var helt fra 
starten av preget av de politiske aktivistene, men var leven
de politiske forsamlinger. Etterhvert overtI eksekutivene 
(arbeidsutvalgene). Dette skyldes sjølsagt at vanlig folk 
ikke har tid til å være veldig politisk aktiv i ·1ange perio
der. »Folk» blir også lett overkjørt av »prof . ne» . Dette har 
noe med å overvinne forskj e llen mellom m~nuelt og intel
lektuelt arbeid å gjøre. Men uansett dette dype problemet -
hva skjedde når de andre partiene fikk tlert,;11 i mange sov
jeter utover våren I 918? Da var det plutseli~ slutt på tilba
kekallingsrett - da tok bolsjevikene og oppiste sovjetene5• 

Men misforstå meg rett - bolsjevikene ann 1918 var kva
litativt mer demokratiske enn de partiet s m ble formet 
gjennom Stalins suksessive utrenskninger. lånt annet var 
det et kort »tilbakefall» våren 1920 - da bl~ mensjevikene 
sluppet til i en viss grad. Dette viser at det var mange mot
stridende tendenser i bolsjevikpartiet. Mange så byråkrati
ets framvekst. Ikke minst Lenin. Lenins si$te år er preget 
av en manisk tro på at kadrene må kontrolltres »fewer but 
hetter», partiet må ikke vokse sammen med !staten osv. osv. 
Men saken er jo så enkel at når det bare finnes ETT parti -
så vokser det sammen med statsapparatet. l/ansett hvor as
ketisk Erling Folkvord og Jorun Guldbransen er. Bare flere 
partier, bare muligheten til å velge, kan holde de spontane 
tendensene til byråkratiser ing i sjakk. Dette var det svakes
te punktet for alle strømninger i bolsjevikpartiet som kjem
pet mot byråkratiseringen, spes ielt Trotskij som til tross 
for en på mange måter forbilledlig kritikk av byråkratise
ringen6 ikke klarte å bekjempe dem . Hvem turde. i 1925 å 
Martovs mensjeviker - som aldri hadde gått til kamp mot 
sovjetmakta, men vært en lojal opposisjory helt etter den 
marxistiske demokratiske læreboka. Det eri en lakmus test 
på om et revolusjonært parti i dag vil lage demokrati, dvs. 
sosialisme i framtida - eller om vi får en ny ettpartistat. 
Men den aller viktigste lakmustesten er hvordan det står til 
med partidemokratiet i dag, her og nå. Hvo~dan kan en vin
ne folk for sosialismen når de revolusjon!f!re partiene er 
preget av intriger, hemmelighold, »noen som snakker sam
men»? 

Konklusjonen blir derfor: Det å lære v sosialismens 
nederlag er ikke noe vi har bak oss - det m ste ligger foran 
oss . 

NOTER: 
I Dette er ikke det innlegge t som jeg holdt på kon fe ransen . Jeg 
ble innkalt til å holde innledning på en dags varsel pga. fo rfal l. og 
rakk ikke å skrive noen innledning. Det fo lgende er et bidra i de
batten skrevet etter konferansen. Det politi ske innholdet er det 
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samme som den innledningen jeg holdt på konferansen, men jeg 

har valgt å formulere den i større grad med utgangspunkt i Asgeir 
Bells innledning som forelå skriftlig. Innledningsvis kommer jeg 
også inn på og det innlegget som en tidligere DDR-borger, 
Herbert Polivka, holdt på konferansen. Essensen i hans innlegg er 
gjengitt i tidsskriftet «Revolusjon!», nr. 15 (April 1998) 
2 Dette var de tyske kommunistene som hadde vært skeptiske til 
den fatale sosialfascismeteorien. Jfr. Margrethe Buber-Neumans 
bok «Fange hos Stalin og Hitler». 

3 For en detaljert framstilling av dette, se Nekrich bok om 
«Drapet på den russiske arme» utgitt i tøværsperioden under 
Krustsjov. 

4 Bokens russiske tittel er «Hva er Sovjetunionen og hvor den 

hen» .. Trotskijs forklaring er materialistisk, ikke konspiratorisk. 
5 En grei og oversiktlig framstilling av sovjetdemokratiets vekst 
og fall er gitt i Samuel Farber: «Before Stalinism», Verso, 1990. 
6 Men det finnes sjølsagt unntak, som f.eks gammelbolsjeviken 
Miasnikov som stod knallhardt på frihet for alle politiske partier, 
jfr Lenins polemikk mot ham i Vol. 42 av Coil. Wor~s. Men han er 
sjølsagt helt glemt av både trotskister og stalinister. Men denne 
historiens taper kommer til å bli dens egentlige yinner. Det finnes 
en lang rekke andre - som er totalt ukjente på 'venstresida i dag. 
Denne tradisjonen må fram i lyset skal sosialismen gjenreises. 

17 
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Etniske, kulturelle og nasion 
minoriteter under sosialisme 

J
eg tror at hvis vi ser grundig på uttrykket etnisk mino
ritet, oppdager vi at det er et språklig konstruksjon 
som er oppfunnet for å skjule hva vi egentlig mener. 

Når vi snakker om etniske minoriteter, lokaliserer vi pro
blemer til folkegrupper som vi definerer som problemer. 
Jeg foretrekker å bruke uttrykket etnisk undertrykking. 
Dette uttrykket sender problemstillingen der den hører 
hjemme; hos folk som lager problemer av forskjeller, un
dertrykker forskjeller og derigjennom etablerer seg selv 
som den etniske majoriteten. Dette er egentlig innholdet i 
uttrykket etnisk minoritet. Men vi snakker ikke om det på 
den måten . 

Før vi går dypere inn i begrepet etnisk minoritet, vil 
jeg snu problemstillingen, og finne ut hva vi mener med 
etnisk majoritet. La oss rett og slett se på dette fra en an
nen vinkel. Og vi starter her i Norge. Hvem - eller hvilken 
gruppe - utgjør den etniske majoriteten i Norge? Har noen 
stilt det spørsmålet tidligere? Nei, folk tenker ikke på den 
måten . Ingen spør: Hvem er disse nordmennene? Hvorfor? 
Fordi nordmenn er definert gjennom statsborgerskap i 
Norge . Men hvis vi likevel insisterer på at det må være en 
etnisk majoritet i Norge og spør hvem som tilhører denne 
gruppen, må vi stille spørsmålet: Er det de virkelig gamle 
norske slektene? De som har historisk og kulturell bak
grunn fra dansketiden? Kanskje de er den etniske majori
teten i Norge? Eller er de dem som opprinnelig fikk identi
tet og kultur under unionen med Sverige? Eller de en et
nisk minoritet? 

Neste spørsmål blir; Er det etniske minoriteter i det
te landet? Er irene som kommer hit klassifisert som en et
nisk minoritet? Er britene9 Er folk som jobber på ambas
sadene etniske minoriteter? Svarene blir selvsagt nei . For 
det er ikke disse gruppene vi snakker om, når etniske mi
noriteter er samtaleemnet. 

For å bli betraktet som tilhørende en etnisk minori
tet i Vest-Europa. må en enten komme fra Øst-Europa eller 
ha en annen hudfarge. Så la oss være fullstendig klar over 
at etnisk minoritet er en slags høflighetsfrase, fordi vi 
snakker egentli g ikke om etniske minoriteter. Vi skjuler 
det vi snakker om, i et tilsynelatende nøytralt uttrykk. 
Etni ske minoriteter er etter vår egentlige oppfatning 
«ikke-hvite». Et utvetydig eksempel på dette er at vi aldri 
omtaler det hvite mindretallet av befolkningen i Sør
Afrika som en etnisk minoritet. 

Vi kan gå litt lenger ved å se nærmere på den mest 
mektige nasjonen i verden. Amerikas Forenede Stater 
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(USA) . Teller vi alle « ikke-hvite» som bqr i USA, finner 
vi raskt ut at det er flere «ikke-hvite» enn hvite innbygge
re. Det er et ubestridelig matematisk fak~um . Folket har 
allslags hudfarger, noen er sorte, noen er ~øde, noen er fra 
Kina, noen fra Japan, noen fra Nord osv. Faktum er at det 
er færre «blekansikter» enn fargede. 

Men kalles de «hvite» en etnisk minoritet i USA? 
Nei, det gjør de ikke. Amerikanere som !ar engelsk som 
første språk, er i mindretall i USA. Det er or øvrig også et 
matematisk faktum. Men blir engelsk beha diet som et mi
noritetsspråk? Nei , slett ikke. Vi har i hov~dsak veldig uli
ke vurderinger av hvite mindretallsgru Aper og fargede 
mindretallsgrupper i en befolkning. Hvit<:1 amerikanere er 
den største minoriteten, og engelsk er det est brukte mi
noritetsspråket, selv om majoriteten av b fo lkningen ver
ken er hvit eller snakker engelsk. La oss e på realitetene 
her. Når vi snakker om problemer med etn ske_minoriteter, 
snakker vi egentlig om rasisme og kulture l undertrykking. 
Og begge fenomenene har røttene i imp rialismen, som 
igjen er den historiske etterkommer av og utviklet under 
kapitalismen. 

Når vi snakker om etn isitet, bør vi glemme uttryk
kene minoritet og majoritet. Vi snakker nemlig om måter 
folk organiserer seg på sosialt. Folk or aniserer seg på 
grunnlag av felles språk, felles skikker, fe les vaner, felles 
klesdrakt, felles verdi - og utvikler derme felles samfunn 
i områder hvor noen av dem opprinnelig k m fra. Ettersom 
disse samfunnene ble videreutviklet, vo ste også folke
gruppene. Små og mindre grupper slo seg ammen i større 
grupper. Slik utviklet folkegruppene me1 tiden egne na
sjoner. Og jeg tror at det må være ganske klart at i pro
blemstillingen vår er etnisitet. nasjonalite tl og statsdannel
se viktige momenter. Men jeg tror ikke atisse er verken 
naturlige utvikling eller nødvendigvis det otsatte. 

Grupper med felles kultur utviklet t nasjonalt fel
lesskap. Vi snakker for eksempel om den i lamske nasjon -
som er noe helt annet og mer vidtrekkend enn landområ
dene som styres av islamske regjeringe . Folk i Irland 
snakker gjerne om den irske nasjonen s m et antall irer 
som ikke ville få plass på irsk jord . Vi ir r er et lite folk, 
bare 4,5 millioner mennesker. Imidlerti påberoper 43 
millioner mennesker i USA seg at de er av irsk avstemning 
og derfor med tilhørighet til den irske nasjonen . Jeg håper 
de ikke bestemmer seg for å besøke Irland samtidig' Dette 
eksemplet viser at den irske nasjonen og irene som etnisk 
gruppe er uendelig mye større i antall enn en hvilken som 
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helst potensiell irsk stat. 
Utviklingen fra etniske grupper via nasjoner til sta

ter har ikke skjedd innen alle etniske grupper. Noen har ut
viklet egne stater, andre har ikke. 

Imperialismen undertrykker retten folk har til å dan
ne egne nasjoner. Irland var i begynnelsen en etnisk grup
pe i den forstand at gruppen ble nektet retten til en naturlig 
samfunnsutvikling mot et høyere nivå av sosial og rettslig 
organisering. 

Hele det afrikanske kontinentet ble utbyttet av im
perialister, som ikke bare undertrykket menneskene indi
viduelt, ikke bare utbyttet naturressursene og underla seg 
landområdene med makt, men som også - fordi de var nødt 
til det - undertrykket alle ting som holdt de afrikanske fol
kene sammen i kollektive grupper. 

Gjennom å undertrykke språk og kultur, og gjennom 
metodene for undertrykking, er det skapt en forestilling -
en myte - om at underttykte språk og undertrykte kulturer 
er mindreverdige. Dette er et universelt mønster for å un
dertrykke felles kultur, for å undertrykke fellesskapet i 
måten folk uttrykker seg på, og hensikten med undertryk
kingen er å oppnå eller sikre maktposisjoner. Dette er den
ne prosessen som utvikler mindreverdighetsfølelse og som 
utleder definisjonen etnisk minoritet. Undertrykkingen 
nedverdiger forskjeller i kulturell virksomhet, i språk og i 
verdier, og definerer forskjellene som problemer. Og for å 
opprettholde dette synet, er det blitt skapt en historisk 
usannhet. Denne går ut på at det er flertallskulturer eller 
overlegen kultur. Samtidig har minoriteter kulturer som 
betraktes som folkloristiske - fargerike og festlige når det 
passer - men grunnleggende primitive. Innholdet i dette 
synet er at det som ikke tilhører eller passer imperialist
makten er noe mindreverdig. Dette er en historisk arv som 
er vanskelig å fri seg fra . Og særlig vanskelig er det for 
folk som tilhører den gamle sosialistiske og/eller kommu
ni stiske bevege lsen . Utv iklingen av kampen mellom kapi
talismen og sosialismen etterfulgte neml ig imperialismen. 
Folk ble kulturelt påvirket av den utviklingen, og derfor så 
vi blant annet i Sovjetunionen i praksis den samme troen 

på at det var nødvendig å undertrykke kulturelle forskjel
ler for å etablere makten. Resultatet ble unde.rtrykking av 
etniske og nasjonale forskjeller. 

Det spørsmålet vi står overfor i dag er: Hvordan kan 
vi fri oss fra arven fra vår egen historie? ·Jeg tror nemlig 
ikke at vi kan ta opp spørsmålet om etniske minoriteter - et 
uttrykk jeg ikke liker - uten at vi setter det inn i denne 
sammenhengen jeg har brukt her. Etnisitet er ikke et pro
blem i seg selv. Folkegruppene som uttrykker felles inte
gritet og væremåte annerledes enn andre folkegrupper re
presenterer ikke noe problem i seg selv. Og de er ikke mi
noriteter! 

Nesten alle mennesker, hvor de enn lever på denne 
kloden, faktisk kan følge historien til s·in egen. gruppe 
langt, langt tilbake i tid - lenger enn nasjonens eller statens 
historie . Det er ikke noe problem for noen. Vårt problem 
er, i lys av vår historie med imperialisme, hvordan skal vi 
fri oss fra vår historiske arv og tenke nytt og fordomsfritt? 
Hvordan skal vi lære å respektere den kollektive etnisitet i 
alle dens uttrykk og var iasjoner som basis for.menneskeli
ge samfunn? Det er problemet som sosialismen må ta tak i. 

Oversatt av Maj lindholt 

Bernadette McAliskey ble kjent under pikenavnet Oevlin i 
1968 da hun gikk i spissen for borgerrettighetskampanjen 
i Nord-Irland som dannet opptakten til blodsutgytelsene i 
1969. Ble kalt Irlands Jeanne d'Arc. Satt i det britiske par
lamentet 1969-94 som det yngste medlem _av Underhuset 
siden William Pitt på 1700-tallet. Foredragsholder og for
fatter. Bernadette McAliskey og hennes mann Michael ble 
alvorlig såret under et attentat mot hjemmet deres i Nord
Irland 16. januar 1981. Tre menn, som tilhørte den ekstre
mistiske protestantfløyen i landet. trengte seg inn og skjøt 
ekteparet ned. De ble tatt li ke etter attentatet. Var i flere år 
ikke aktiv i politikken . Er nå en meget ettertraktet fore
dragsholder. Roisin McAliskey er datteren hennes. 
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«Med datamaskina 
til paradiset» 
- en kommentar til Tron Øgrim 

A
ller først vil jeg takke arrangørene for å slippe til en 
ung kvinnelig ikke-data-guru som meg som en av 
bi-innlederne på dette seminaret. Jeg har blitt bedt 

om å «plukke Øgrim fra hverandre». Det har jeg verken 
kunnskap nok til eller tid til. Det jeg vil snakke om er 
Øgrims kjønnsperspektiv på internettrevolusjonen: altså 
hva nettrevolusjonen vil bety for kvinner. Jeg kommer til å 
forholde meg til dette temaet ut fra Øgrims siste bok; «Til 
en generasjon av kvikksølv; løgnaktige spådommer om da
tarevolusjonen, verden, Norge og deg!» hvor han har et ka
pittel som han har kalt «Kvinnens plass?? - spørsmål om 
jenter og internett». Siri Jensen anmeldte i høst denne 
boka i KK - og hennes overskrift er; «Hva med kvinnene? 
eller Løgnaktige spådommer om kvinner?» Jeg vil trekke 
ut en del påstander og spådommer fra dette kapitlet, og 
kommentere dem i lys av blant annet studier som har blitt 
gjort på nettet deriblant en studie jeg selv har gjort som 
handler om kjønn, deltakelse og demokrati på nettet (og 
disse er forskning på dagens virkelighet - ikke spådommer 
om framtida!) Til slutt vil jeg si litt om nettets rolle i for
hold til det revolusjonære arbeidet - hva kan vi bruke nettet 
til som revolusjonære og hva kan det ikke brukes til? 

Litt om meg sjøl og mitt forhold til nettet: 

Jeg skriver for tida hovedoppgave i Anvendt 
Språkvitenskap om norske diskusjonsgrµpper på nettet og 
ser på ulike debattkulturer i et kjønns-, makt- og demokra
tiperspektiv. Min erfaring er at nettet kan brukes til en rek
ke fornuftige og ufornuftige saker: jeg har mer kontakt med 
venner og familie som ikke bor i samme by som meg gjen
nom e-post-systemet, og synes det er lettere å ta kontakt 
med fremmede via e-post enn for eksempel å ringe. Jeg 
bruker også e-postsystemet til å delta på diskusjonslister på 
nettet, og jeg snakker med andre mennesker fra hele den 
vestlige verden på såkalte online-fora som jeg aldri hadde 
truffet uten nettet. Samtidig er det en hel del ting jeg fore 
trekker å ikke gjore på nettet: avisa leser jeg heller på sofa
en, politisk virksomhet synes jeg er mye mer handlingsret
ta i den virkelige verden og nettsex er bare en dårlig kopi 
av orginalen. Kort sagt: jeg begynner å få et bevisst forhold 
til hvilke funksjoner nettet er nyttig redskap for - og hva 
jeg synes er mindre nyttig 
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Internett og den virkelige verden 
I forhold til betydninga av dette nye inform sjons- og kom
munikasjonsmediet som teknologisk nyvin • ing tilhører jeg 
verken de optimistiske teknologideterminlstene - de som 
mener at nettet i seg sjøl vil føre til store strukturelle en
dringer - eller de pessimistiske teknologide! rministene - at 
det ikke vil føre til noen forandringer i det hele tatt. Jeg er 
av den oppfatning at teknologien i seg sjøl ikke har en 1-1 
virkning på samfunnsstrukturer og folks hj erdag - men at 
det er hvordan den nye teknologien blir tait i bruk som er 
avgjørende. Og dette er et komplisert samspill mellom po
litiske mål, kultur og samfunnsstrukturelle rammer på den 
ene sida og folk sine behov, ønsker og D~·rutsetninger på 
den andre sida. 

Jeg mener at nettet representerer no kvalitativt nytt 
i forhold til tilgangen og tilgjengeligheten på informasjon 
og utvida muligheter for kommunikasjon på tvers av lande
grenser. Det er billigere og raskere enn både telefon og 
brev. Samtidig mener jeg at det er viktig å beholde et edru
elig perspektiv på hva den virtuelle verdenen er: nemlig et 
produkt av mennesker i den virkelige verden. Dette inne
bærer for eksempel at all den gørra vi finner i dagens pa
triarkalske kapitalistiske samfunn, finner vi også på nettet . 
Hverken kvinneundertrykking eller rasism}forsvinner selv 
om vi befinner oss i en såkalt kroppsløs ti stand. De kam
pene som føres i den virkelige verden fore år også på net
tet - i ulike former. Enten det er snakk om å ulike debatt
fora, rollespill for ungdom eller ulike teks - og bildedoku
menter som blir lagt ut for allmenheten. Og det er i dag hel
ler ikke tilfeldig hvem som legger premissene for aktivite
ter og informasjon på nettet. Selv om det i framtida skulle 
bli allemannseie som Øgrim spår, vil det uansett være en 
kamp om hva nettet skal være, basert på m~ktforho ld i den 
virkelige verden, som har med kjønn, klasse og etnisitet å 
gjøre. Sjøl om alle formelt seu har mul i heten til a for
midle informasjon og kommunisere. 

Et feministisk blikk på Øgrims bok 

Når jeg nå skal gå over til å rette et feministisk blikk på 
Øgrims påstander om forhold mellom kv inner og internett, 
er det kanskje litt dumt m .h .t at Øgrim sjøl sier at han var 
spesielt fornøyd med akkurat dette kapitlet i boka si : dette 
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sto som forfatterens kommentar på nettutgaven av kapitlet: 
« FY FAEN så fornøyd jeg er me'n! Da jeg leste'n 

om tgJen, tenkte jeg at TRON! du er 
XXXXXXXXXXXX(kryssa ut på grunn av falsk beskje
denhet)» 

Heldigvis posisjonerer Øgrim seg så ydmykt i for
hold til sine lesere gjennom hele boka - i forhold til at han 
«ikke har noe greie på det han skriver om formelt». Så Tron 
- her er noen innspill fra en revolusjonær nett-feministisk 
akademiker! 

Som i mesteparten av boka er det spåmannen Øgrim 
som har ordet i dette kapitlet. Og han spår kvinnene spesi
elt en lysende framtid på nettet - det er egentlig oss kvinner 
som hører hjemme på nettet nemlig. Han bruker kapitlet til 
hovedsaklig 2 ting: 
l) å analysere ståa i dag, i forhold til hvorfor kvinnene ikke 
er på nettet nå (85% - 15%) 
2) han tar et sprang inn i framtida og forklarer oss hvorfor 
kvinnene vil bli «Nettets Dronning» som han sier. 
Jeg vil gå inn på begge disse punktene. I tillegg uttaler han 
seg om innvandreres plass på nettet. Dette skal jeg også si 
litt om. 

1) Om hvorfor kvinner ikke er på Nett 

Internett i dag består av 85% mannlige brukere og 15% 
(USA-tall) kvinnelige brukere. Øgrim skriver at i Norge er 
det en fordeling på 30% kvinner og 70% menn. Jeg lurer på 
hvor han har henta disse tallene fra, eller om det bare er 
rein gjetning. Han bruker en god del plass til å forklare 
hvorfor det er sånn. Hovedårsaken er ifølge Øgrim kjønne
nes ulike forhold til teknologi. Han spør i sine overskrifter: 
Hvorfor leker Petter men ikke Petra Smart? (med teknolo
gien). 

Øgrim gir en en svært stereotyp framstilling av gut
ter og jenter i boka - noe han sjøl innrømmer også. Han teg
ner et bilde av den kalde, teknologifikserte, usosiale gutten 
og den varme, sosiale, brukerorienterte jenta og forklarer 
ut fra kjønnenes sosialisering hvorfor Petter og Petra har et 
ulikt forhold til internett. Det er ikke til å stikke under en 
stol at jenter og gutter har et kjønna forhold til teknologi -
helt klart. Og dette har sine teknologi- og kjønnshistoriske 
røtter. 

Men jenters og gutters sosialiserte forhold til tekno
logi er det eneste Øgrim nevner m.h.t dagens virkelighet. 
Etter min mening er det ikke fullt så enkelt. En må også se 
på faktorer knytta til arbeids og familieorganiseringa der
som en skal få et komplett bilde av hvorfor kjønnsdelinga 
på nettet er som den er. I dag er det fremdeles en skjeiv for
deling m.h.t hvem som har tilgang til nettet og ikke. Svært 
mange nettbrukere har lært seg å bruke internett via til
gang på jobben . 

Professoren på universitetet har feks helt andre mu
ligheter enn kassadama på Rema'n har. 

Det er enda et okonomisk spørsmål for folk om de 
har råd til å få både datamaskin og nettilkobling - og det er 
et sporsmål om familien Hansen vil prioritere dette når 
hverken far eller mor bruker datamaskin i jobben. 

For å knytte dette til kjønn: det er fremdeles flere 
kvinner i yrker hvor å surfe på nettet ikke er en mulighet, 
for eksempel omsorgsyrker. Akkurat dette ser jeg godt på 
de norske debattlistene jeg skriver om - de som sender inn 

innlegg midt i arbeidstida er menn i visse yrker. Uansett 
om tilgjengeligheten i forh~ld til maskiner og nettilkobling 
vil bli vesentlig større i framtida, både gjennom billigere 
utstyr for privatpersoner og større tilgang til offentlig ut
styr, vil dette neppe oppheve det kjønnsdelte arbeidsmarke
det i forhold til for eksempel omsorgsyrker._ Et annet aspekt 
er hvem som faktisk bruker datautstyret i hjemmet: dette er 
knytta til blant annet hvem som tar hovedansvaret for hus 
og barn og hvem som tar seg tid til å sitte foran datamaski
na - i tillegg til hvem som kan bruke datautstyret og hvem 
som har lyst til å bruke det. Strukturelle og samfunnsøko
nomiske faktorer er altså nært knytta til utvikling av kjøn
nenes ulike forhold til og bruk av den nye datateknologien. 

Spørsmålet om hvorfor noen og ikke an.dre er aktive 
nettbrukere er sterkt knytta opp til hvordan samfunnet og 
folk sin hverdag er organisert. Og dette har både et kvinne
og et klasse-perspektiv. 

2) Spådommer om framtida: 

Den andre delen av kvinnekapitlet i boka handler om hva 
Tron Øgrim tror kommer til å skje med kvinnene i forhold 
til arbeidsmarked og den nye teknologien i framtida. Og 
det er ganske optimistiske greier. Hva er' Øgrims syn på 
kvinner i det framtidige arbeidsmarkedet? To hovedmo
menter: 

1) Han spår at i og med at flere og flere jobber vil 
være knytta til den nye teknologien, og ikke nødvendigvis 
involverer muskelkraft, vil antall kvinner som bruker ny 
teknologi øke - fordi som han sier det «ikke kreves muskler 
og bart for å utføre f.eks. oljeboringsinnstallasjoner i 
Nordsjøen:» Han spør «Trur'u noen vil insistere på å sjek
ke at du har flat brystkasse med hår på? (Glem det)» 

Jeg har ingen tro på at kjønn blir likegyldig sjøl om 
arbeidsmarkedet forandrer seg som følge av ny teknologi 
(sjøl om jeg blir glad hvis det blir sånn.!). I vårt samfunn er 
kjønn en sosial dypstruktur, som er svært viktig som orga
niserende prinsipp; fra det å gå på hver sin do, det åkle seg 
som en kvinne/mann, å snakke som en kvinne/mann - og 
bli verdsatt gjennom lønn som kvinne/mann - basert på 
prinsippet om kvinnelig underordning og mannlig overord
ning. Sjøl om dette prosjektet ikke synes like godt gjennom 
formelle lover og regler; blomstrer det gjennom uformelle 
hierarkier, feks hvem tjener mest, hvem tar mest ulønna 
arbeid, hvem avbryter utdanninga for å være i heimen med 
barnet som dessverre ikke fikk barnehageplass, kontant
støtte etc. 

2)Kjønn er heller ikke likegyldig på nettet - som el
lers i verden. Men fordi nettet i dag baserer seg på tekst 
som kommunikasjonsform, er det en utbredt myte at den 
enkelte deltaker blir kjønnsløs på nettet nettopp p.g.a. fra
været av den fysiske kroppen. Myten om at «På internett 
kan ingen se at du er en hund». Øgrim tilhører en av dem 
som tror dette. Han sier blant annet «Det oppstår et ar
beids- og informasjonsmarked der det blir HELT UMULIG 
å dele opp folk etter kjonn» «Åssen kan du VITE åssen 
kjonn hun der borte i Litauen egentlig har?» og «Glem 
skjegg og muskler osv. sånt fins ikke på nettet». 

Denne myten tar etter mitt synspunkt utgangspunkt i 
synet på kjønn som noe vi kan ta av og på oss som vi lyster 
- at kjønn er noe som fins bare i form av kropp og utseende. 
Kjønn er en viktig del av det enkelte menneskes identitet. 
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Dette innebærer at måten vi handler, tenker og posisjonerer 
oss i forhold til andre mennesker er kjønna. Vi forholder 
oss til andre i forhold til bl.a. deres kjønn, og andre forhol
der seg til oss som kjønna individer. I et samfunn hvor 
manns- og kvinnerolla er basert på h.h.v. over- og under
ordning, innebærer dette blant annet at måten vi posisjone
rer oss i forhold til andre mennesker på preges av dette. En 
av de viktigste uttrykk for kjønn i tillegg til det biologiske 
og ytre tegn som kropp og utseende er språket: vi kommu
niserer altså kjønnet vårt gjennom måten vi snakker på. 

De første forskerne som tok fatt i det nye kommuni
kasjonsmediet på slutten av 80-tallet var like optimistiske i 
forhold til nettets kjønnsløshet som Øgrim - endelig skulle 
kvinner delta på lik linje med menn - uten å bli utsatt for 
usynliggjøring, hersketeknikker og trakassering. Men opti
mismen sank da man begynte å gjøre empiriske undersø
kelser av kommunikasjon på nettet. Både i forhold til kvan
titativ deltakelse, fiendtlig språkbruk, trakassering av andre 
og usynliggjøring av kvinner er det noen menn som legger 
føringa på hva som er viktig å snakke om - og på hvilken 
måte. På en rekke diskusjonslister fant den amerikanske 
forskeren Susan Herring at det var et helt klart mønster i 
forhold til hvem som får svar på sine innlegg: på topp lå 
menn som svarer andre menn, dernest kvinner som svarer 
menn, på 3.plass menn som svarer kvinner og på jumbo: 
kvinner som svarer h,·~randre. Dette sier noe om at under
og overordningsprinsippet i forhold til kjønnenes status ek
sisterer i beste velgående på nettet. Og - denne statistikken 
gjaldt også når innsenderne kunne opptre anonymt. Min 
påstand er at man godt kan vise muskler og skjegg på nettet 
- gjennom språket. 

Det samme prinsippet gjelder m .h.t klasse og etnisi
tet. I det samme avsnittet snakker Øgrim om at det kropps
løse nettet også byr på nye muligheter for norske innvan
drere - fordi utseendet ikke vil vises. Igjen - å oppleve feks 
diskriminering i den virkelige verden - gjør noe med iden
titeten til folk. Sjol om Ali kan skifte navn på nettet og leg
ge fra seg hudfargen - vil han neppe bli forvekslet med 
kronprins Haakon. Identiteten og erfaringen som nederst 
på hierarkiet kommuniseres også gjennom språket. 

Jeg mener alstå at Øgrim tar feil når det gjelder un
dertrykte gruppers mulighet til å få et nytt liv på nettet - og 
har forskningsmessig belegg for dette. Ikke minst gjennom 
den studien jeg sjøl gjør av noen norske debattlister: debat
ten er full av kjønn, makt, status og klasse. Og de sterkeste 
vinner. 
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Å selge pizza på Nettet 
Tron Øgrim spår at jentene etterhvert vil d minere nettet 
fordi vi for tida tar like mye utdanning som utta på lavere 
grad på universiteter og høgskoler, og at det er våre sosiale 
og kommunikative kompetanse det vil bli br k for på nettet 
i framtida: 

« I begynnelsen av neste århundre bl r ikke det vik
tigste på nettet å få koplinger til å fungere, en å selge piz
za og fordele pensjoner. Salg og sosialarbei . Og da blir det 
viktigere å ha kunnskap om humanistiske ag enn om ka
bler.» Ja vel tenker jeg - men so what - å sel$e pizza på net
tet i stedet for på gatekjøkkenet på hjømtt ? Her er det 
ikke snakk om å få makt via nettet - men å skifte artbeids
sted ... 

Hva vil vi? 

Øgrim spør tilslutt om nettet vil skape g~nnlag for «en 
enda friere og mer likestilt kvinnerolle enn den vi kjenner 
fra 90-tallet. Svaret hans er at «sånne ting i e bare oppstår 
på grunnlag av økonomi og teknologi . De r også avheng
ig av hva kvinner vil sjøl.» Med historien otf den lille røde 
høna oppfordrer han oss til å nettopp - gjørtj noe sjøl. 

Oppfordringa hans skriver jeg sjølsa!t under på. Det 
er viktig for oss revolusjonære kvinner og ndre å delta på 
nettet - og legge premisser for utforminga v det. Men jeg 
vil samtidig si at det er minst like viktig for oss alle å delta 
i debatten om hva vi ønsker med den nyet knologien: Vil 
vi at livet skal leves på nettet? Tror vi at dei;i revolusjonære 
organiseringa springer ut på nettet eller i fagforeningsmil
jøene og lokalmiljøene? Organiseres lokal~emokratier best 
foran skjermen - og hva er fordeler og ba deler med det? 
Vil vi bli late og feite foran skjermen og f ryggproblemer 
og barn med begrensete motoriske ferdigheter? Øgrim og 
andre sier at vi ikke kan ønsketenke i forhold ti I den tekno
logiske utviklinga - fordi det vil skje - ente~ vi liker det el
ler ei. Og det kan godt være det. Men dette er en også en 
verdidebatt - og er det sånn at vår bevegelse visjonsløst og 
stilltiende har akseptert samfunnsendringer som har skjedd 
i kapitalismens navn bare fordi vi ser at de/r uunngåelige? 
Det er viktig å.spå - men det er like viktig finne ut: hva er 
vårt alternativ - hvordan vil vi bruke den nre teknologien -

· og hvordan vil dette forholde seg til vårt sosialistiske sam
funnsalternativ? Dette kan være både speninende og nyttig 
tenkning for å komme med innspill i debatfen om IKT - og 
ikke minst for å prøve å holde beina på jorqa i en diskusjon 
som har en tendens til åta helt av. 
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Teknologi og revolusion 

Fra 1980-årene har det foregått en ny type teknologisk re
volusjon i verden. Vi kan antyde hva det dreier seg om 
ved å nevne begreper som bioteknologi, enzymteknolo

gi, materialteknologi, datateknologi, kommunikasjonstekno
logi. Her skal jeg komme med noen kommentarer til de to sis
te områdene. Men først noen innledende bemerkninger om 
historien. 

Den første store teknologiske revolusjonen i mennes
kenes historie var bruken av enkle redskaper som mennesket 
satte inn mellom seg og naturen for å omdanne naturen ut fra 
sine behov, og de kunnskapene og den kommunikasjonen som 
ble utviklet i forbindelse med dette. Gjennom denne teknolo
giske revolusjonen, som var grunnlaget for alle de senere, 
skilte mennesket seg ut fra resten dyreriket ved at det ble arten 
som mer og med skapte og omskapte de materielle vilkårene 
for sin egen eksistens. 

Den andre store teknologiske revolusjonen var da men
neskene gikk over fra i hovedsak å leve direkte av den om
kringliggende naturen, til å omforme den mer etter egne be
hov gjennom det vi ofte kaller jordbruksrevolusjonen. 

Den tredje store teknologiske revolusjonen var da men
neskene begynte å ta ibruk andre kraftkilder enn de som fin
nes direkte i naturen (menneskeskapte kraftkilder) gjennom 
utvikling av dampmaskinen. Dette gjorde det mulig å drive 
større flere og mer hurtigvirkende redskaper enn det som fan
tes før (maskiner), og menneskenes innvirkning på naturen 
rundt seg ble mye sterkere enn før. Vi vet at grunnlaget for 
denne tredje teknologiske revolusjon var utviklingen av det vi 
kaller klassisk fysikk og som vi ofte forbinder med navnet 
Newton. Denne fysikken var utviklet før den såkalte industri
elle revolusjon. Den industrielle revolusjon kom først igang 
da visse europeiske statrr hadde erobret et verdensmarked på 
grunnlag av en kommunikasjonsrevolusjon, nemlig utvikling 
av skip som kunne ferdes på alle verdenshav. Dette skapte et 
behov for varer som ikke kunne dekkes med de gamle meto
der. Gjennom en rekke gunstige omstendigheter - av disse var 
den viktigste mulighet til frihandel - som jeg ikke kan gå nær
mere inn på her, ble det England som kunne gå i spissen for 
denne tredje teknologiske revolusjon - som falt sammen med 
utviklingen av den moderne kapitalismen. 

Med den industrielle revolusjon fulgte også en revolu
sjon i utvikling av kunnskap og kommunikasjon. Her kan kort 
nevnes dampbåt og damptog. 

Med utviklingen av kapitalismen fulgte etterhvert et 
enormt press på utviklingen av stadig ny teknologi. Under ka
pitalismen er utvikling av ny teknologi hovedmetoden som de 

Terie Valen 

enkelte kapitalene kan bruke for å unnslippe den grusomme 
profittratens fallende tendens gjennom å tilegne seg ekstrapro
fitt. Men når de andre kapitalene gjør det samme. så blir dette 
samtidig hovedmetoden til å fremskynde den samme profittra
tens fallende tendens for hele den samlete kapital. Her er vi 
ved kjernen i kapitalismens tragedie - en kjerne som viser oss 
at dette er et historisk forbigående system. 
Den videre utvikling av kapitalismen etter det første store sky
vet i den industrielle revolusjonen førte til at vitenskapen tok 
spranget fra makrofysikk til mikrofysikk, og vi fikk utvikling 
av forbrenningsmotor og elektromotor og alt vi forbinder med 
dette. På dette kunnskapsgrunnlaget utviklet seg nye produk
sjonsmetoder og nye kommunikasjonsmetoder. Den norske 
hverdagen er blitt veldig preget av denne andre fase av den in
dustrielle revolusjon - et stikkord her kan være elektrifisering 
og Norsk Hydro. 

Fra begynnelsen av 1900-tallet begynte så spranget fra 
mikrofysikk til kvantefysikk. Denne nye kunnskapen tillot 
menneskene å innvirke på svært små «deler» av naturen rundt 
seg. Gjennom tillemping av denne teknologien har menneske
ne utviklet en hel rekke nye produktive og kommunikative 
krefter og sosiale sanser og evner som vi etterhvert har kunnet 
ta i bruk i deler av vår hverdag. Vi kan nevne kjernekraft. tran
sistor, laser f.eks. 

Altså: grunnen til at den hurtige teknologiske utvik
lingen på området databehandling og kommunikasjon er blitt 
mulig, er først og fremst utviklingen av kvantefysikken. 

Men dette forklarer bare at denne utviklingen er blitt 
mulig, det forklarer ikke hvorfor den er blitt nødvending og 
virkelig. Som vi vet så har det mulige den forunderlige egen
skap at det både kan blir virkelig og at det ikke behøver å blir 
virkelig. I Kina fantes det på l 700-tallet mye teknologisk 
kunnskap som kunne dannet grunnlaget for en industriell re
volusjon der, men det var ikke nok til at det virkelig skjedde. 
Slik er det også med utviklingen av den nye teknologien i ver
den. Hva er det så som har gjort at denne teknologien har blitt 
utviklet og tatt i bruk så raskt? 

Min påstand er at det er det sterke fallet i profittraten i 
alle kapitalistiske områder fra 1955 og fremover til den øko
nomiske krisen rundt I 982. Midt på I 980-tallet regnet det 
engelske handelsdepartementet ut at gjennomsnittlig avkast
ning på investert kapital i OECD-landene, var falt fra omtrent 
30% i I 955 til under I 0% i I 982. På dette tidspunktet var det 
stor frykt for at det kapitalistiske systemet ville gå inn i en va
rig depresjon og kapitalens representanter tok ibruk all sin 
kløkt for å slippe ut av denne situasjonen. Innlemmingen av 

23 



www.pdf-arkivet.no/ (2022)

<le tidligere ikke-kapitalistiske områdene i kapitalens sfære 
var et slikt nødvendig tiltak. Den økte utbytting av arbeids
kraften var et annet. Innlemming av stadig større områder i di

rekte merverdiskapende virksomhet, gjennom konkurranseut
setting og privatisering er et tredje nødvendig tiltak. 
Sammenslåing av kapitaler og økende monopolisering er et 
fjerde tiltak. Vi kan nevne flere. Kjernen i hele opplegget er 
økt utbytting av arbeidskraften. Og for dette siste formål var 
det viktigste middelet utvikling av ny teknologi for produk
sjon, planlegging, produktutvikling, markedsundersøkelser 
osv. 

Noen andre viktige metoder for å motvirke fallet i pro
fittraten, er å øke omslagshastigheten på kapitalen slik at en 
hvert år far ut mer profitt på samme sammensetning av kapita
len. Det er også viktig å fjerne lagerhold og ta et system der 
deler osv. leveres der det er bruk for dem akkurat når det er 
bruk for dem. Alt dette skapte også et voldsomt behov for ut
vikling av kommunikasjon og databehandling. 

Den lave gjennomsnittlige profittraten i systemet gjor
de også at det oppstod en enorm mengde kapital som ikke fant 
lønnsomme nok investeringsobjekter i den økonomien som er 
mer innrettet på å tjene menneskelig behov. Denne kapitalen 
gikk over til å bli spekulasjonskapital. For å kunne spekulere i 
hurtig svingende valuta- og aksjekurser over hele verden 
trengte den hurtig kommunikasjon og databehandling. Dette 
er bakgrunnen for The Big Bang på Londonbørsen i 1985, der 
overgang til databasert børsvirksomhet sto sentralt. Andre 
børser har fulgt opp. 

Samtidig trengte kapitalen utvikling av et marked for 
nye forbruksmidler i tillegg til de vi hadde fra før. Den nye 
teknologien ga muligheter på alle disse feltene gjennom store 
investeringer til bygging av infrastruktur, fabrikker, satellitter, 
kabler, datamaskiner osv. og alle de industriene som følger 
med dette. Og på grunn av den hurtige utviklingen av og utda
teringen av denne teknologien, kunne dette bli et lukrativt 
marked over et litt lengre tidsrom. Innen hele dette området 
ville også kapitalene kunne tilegne seg ekstraprofitt fra de mer 
lavteknologiske områdene. Dessuten kunne produkter fra da
tateknologien bli lagt inn i en mengde andre produksjons- for 
forbruksvarer. 

Og så kan vi til slutt nevne muligheten for å omgå alle 
mellomledd i markeds- og salgsvirksomheten som ligger i de 
nye teknologiske systemene for databehandling og kommuni
kasjon. Det er allerede bygget opp flere slike direkte varebør
ser på nettet. De fungerer som store auksjoner. Virksomheten 
er i sterk vekst. 

Den nye kvanteteknologien utvikler seg i dag innenfor 
en verdensomspennende kapitalistisk produksjonsmåte. I en 
verden der alle hindringer mot kapitalens frihet blir fjernet 
mer og mer. Innenfor denne produksjonsmåten, som først nå 
inn i det 2 i.århundret tenderer til å bli virkelig universell, trer 
den nye teknologien frem på to måter. For det første utvikler 
nå virkelig produktivkreftene seg til et trinn der disse kreftene, 
og de samkvemsformene eller produksjonsforholdene som 
hører sammen med dem, bare gjør skade. Disse kreftene vil i 
mindre og mindre grad fungere som produktivkrefter. De vil 
mer og mer fungere som ødeleggingskrefter. Dette vil bety at 
alle de motsigelser i det kapitalistiske systemet som vi kan se 
utvikle seg allerede i dag, vil ha en tendens til å skjerpe seg. 
Det mest grunnleggende vil være oppsamling av mer og mer 
rikdom ved en pol og oppsamling av mer og mer fattigdom 
ved den andre polen. Gjennom arbeidet sitt vil arbeiderklas
sen som etterhvert utgjør over 70% av befolkningen i verden 
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avskaffe sitt eget eksistensgrunnlag innenbtikapitalismen . . 
Det vil komme så langt at individene må tile e seg den ek~ 

sisterende helheten av produktivkrefter, ikk bare for å nå 
frem til sin egen frie virksomhet i fellesskapet, ~en for i det 
hele tatt å overleve. · 

Men samtidig med dette skaper utviklitgen av produk
tivkreftene muligheter som ikke har eksistert r til at mennes
kene kan oppheve kapitalismen, innskrenke • en nødvendige 
arbeidstiden til en liten brøkdel av det den er dag, og utvikle 

et stort frihetens rike bortenfor sfæren til denf gentlig materi
elle produksjon - altså skape den sosiale kom · unismen. 

Altså - for å sammenfatte - utviklingen av den nye tek
nologien fører til enorme kriser i systemet o truer hele livs
måten til arbeiderklassen og dermed alle mennesker på jor
den. Dette vil skje gjennom at alle de nye fantastiske teknolo
gier vil bli tatt i bruk for å minske den nødvendige arbeidsti
den og til å øke merarbeidstiden. Stadig større menneskemas
ser vil bli dradd inn i den direkte merverdiproduksjonen og 
stadig flere vil bli utstøtt av den. Kampen om jnvesteringsom
råder, interessesfærer og markeder vil bli mer og mer hen
synsløs både når det gjelder kapitalenheter og stater. Det stør
ste og sterkeste vil i stadig større grad bli tvunget til å suge til 
seg verdier fra alle andre deler av systemet for å overleve. 
Menneskene og resten av naturen vil bli utsatt for svære på
kjenninger og store ødeleggelser. 

Dette vil gå så langt at den herskende klassen ikke kan 

klare å styre lenger, samfunnet vil falle sammtn under den og 
herskerne vil sprekke opp i fraksjoner som b e må slåss mot 
arbeiderklassen og de arbeidsløse massene o mot h.verandre . 
Kapitalismen vil vikle seg inn i absolutt uløse ige motsetning
er, den kan ikke lenger opprettholdes. Det vil oppstå revolu
sjonære situasjoner som vi aldri har sett maken tii når det gjel
der alvor og omfang. 

Om kapitalismen vil bli opphevet da h nger nøye sam
men med om det finnes en aktiv bevisst kraft fom kan lede ar
beiderklassen og folkemassenes kamp slik a~ overgangen fra 
borgerskapets diktatur til proletariatets diktatur kan bli virke
liggjort, og altså slik at ikke borgerskapet gj~nnom overgang 
til sitt despotiske diktatur (fascisme o.l.) vil klare å komme 
gjennom også den og den konkrete krisen, slik at de kan opp
rettholde sin politiske makt og derigjennom det økonomiske 
systemet som er grunnlag for deres klasserl"¾essige eksistens 
og som de lever av. 

I denne kampen vil borgerskapet ogs bruke den nye 
teknologien som middel i den ideologiske ampen og som 
middel til overvåking og bekjemping av underklassene. 
Internett har allerede for lenge siden forand et karakter fra i 
hovedsak å være et medium for universiteter og intellektuelle 

til å bli et medium for handel og underholdnirg ?g propagan
da fra statsapparater og foretak. At her finnes øyer av mot
stand mot kommersialiseringen er bra og må ~jempes for som 
en viktig del av kampen for livet, demokrati,h, revolusjon og 
kommunisme. Men hele dataindustrien er h~lt igjennom do
minert av store monopoler og menn i nesten Ile viktige posi
sjoner både når det gjelder produksjon av m skinvare, infra
struktur og programvare osv. Dette vil det sa nsynligvis ikke 
bli noen endring på så lenge kapitalismen be tår. 

Men samtidig som de nye produktiv- og _kommunika
tivkreftene blir til ødeleggelseskrefter og u dertrykkingsin
strumenter, så vil altså den nye teknologien også skape nye 
vilkår for å løse problemer som kanskje var uløselige i dette 
århundrets forsøk på å komme videre fra den politiske til den 
sosiale kommunismen - for å bruk Marx sine begreper, eller 
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som vi ofte sier på mer upresis måte - fra sosialisme til kom
munisme. 

Det helt sentrale element i kommunismens første fase 
er at arbeiderklassen i de forskjellige statene som kollektiv 
overtar eiendomsretten til produksjonsmidlene gjennom å 
bruke den statsmakten de tar fra borgerskapet, og - igjen som 
Marx sier det - erobre demokratiet for seg, dvs . innføre prole
tariatets diktatur. Det oppstår da to store problemer. Det ene er 
å holde på makten samtidig som de demokratiske rettene utvi
des til å gjelde flere og flere personer og områder. Det andre er 
å utvikle produksjonen i takt med naturen og de menneskelige 
behovene. 

Alt dette krever at markedet blir erstattet med bevisst 
styring av utvekslingen med resten av naturen. Det betyr at 
markedet må erstattes med høyt utviklet informasjon om alle 
vilkår som angår produksjon, transport, fordeling og forbruk 
av de produkter som trengs, pluss rikelige og sikre vilkår for 
utvikling av ny produksjon og nye behov. Nettopp dette pro
blemet kan nå løses i praksis ved hjelp av den nye data- og in
formasjonsteknologien. Altså: de data som plankommisjonen 
måtte samle og bearbeide for seg sjøl i de tidligere forsøkene 
med politisk kommunisme kan nå bli tilgjengelige for alle. 

Og utviklingen av den virkelige produksjon, transport, 
fordeling og forbruket kan følges praktisk talt time for time 
gjennom den nye teknologien, med ISO-standarder og alle 
kvaliteter og spesifikasjoner innarbeidet i materialet. 

1 tillegg kan det som vil erstatte våre stats- og kommu
nebudsjett- og bedriftsbudsjett-diskusjoner føres i hele be-

folkningen på en helt annen måte enn før. De folkevalgte or
ganer og ansatte byråkratier vil i stadig større grad kunne bli 
fratatt monopolet på de informasjoner som er nødvendige 
for å styre. Og etter som det skjer vil styringsfunksjonene 
kunne forandre karakter og bli alles anliggende. Den nød
vendige arbeidstiden kan senkes til noen få timer i uken slik 
at alle vil kunne få administrere produksjonslivet, alle vil 
kunne ta del i menneskehetens samlede kunnskap (en stor 
del av denne vil være raskt og enkelt tilgjengelig gjennom 
databaser og datanettverk) og den tvungne'arbeidsdelingen 
kan oppheves. Dette gjelder både den tvungne arbeidsde
lingen mellom klasser, mellom kjønn, mellom by og land, 
mellom håndens og åndes arbeid, mellom nasjoner, folke
slag og raser osv. Med dette vil det bli mulig å gå over til 
den sosiale kommunismen som kjennetegnes av universelt 
samvirke av frie individer. 

Ettersom stadig storre deler av den menneskelige 
virksomhet vil foregå utenfor den rent materielle sfære vil 
også stadig mindre deler av den menneskelige virksomhet 
trenge felles planlegging. Utdann ing, vitenskapelig eksperi
mentering, trening, forskjellige typer samvær til felles nytte 
og glede, kjærlighet, kunst osv. vil oppta stadig mer av men
neskenes tid. 

Altså: ifølge en marxistisk analyse fører utvikling av 
den nye teknologien oss på mange grusomme og gledelige 
måter enda noen skritt videre i retning opphevingen av ka
pitalismen og overgangen til kommunismen . Dette gir 
grunnlag for en dyp uro, men også for dyp optimisme. 
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Om maoismen 

Hele mitt politiske liv har jeg jobbet med forskjellige 
typer frontarbeid . Og jeg synes mye av det Mao har 
skrevet om massearbeid er bra. Mye er opplagt og noe 

er ikke fullt så opplagt, men det er lærerikt. Det samme kan 
jeg si om det Kristen Nygaard har skrevet og sagt. Men det 
gjør ikke Kristen Nygaard til kommunist og marxist-leninist. 
Like lite som det holder for Maos del at han har skrevet og 
sagt vettuge ting om massearbeid. 

Det som virkelig fikk meg til åta avstand fra maoismen 
var tre-verdener teorien. Jeg var på den tiden leder av 
Solidaritetskomiteen for kurderne og sloss da mot den super
makta (USA) som AKP og maoistene syntes var minst farlig. 
Faktisk en alliert i kampen mot den virkelige faren 
Sovjetunionen. Resultatet var at ikke bare måtte vi kjempe 
mot borgerpressa og det ekstremt NATO-servile 
Arbeiderpartiet, men også mot Klassekampen (avisa), som da 
var AKPs partiavis og ingenting annet, og AKP. AKPs tyrkis
ke søsterparti (TIKP) leflet åpenlyst med fascistjuntaen og 
Klassekampen skrev villig intervjuer og artikler hvor den slo 
fast at nei, det var ikke tortur i Tyrkia, nei det var ikke fascist
junta ved makten, nei det var ikke slik at all motstand enten 
den var fra kurderne eller fagbevegelsen ble slått ned med 
jernhånd. Og vi som hevda det vi var å regne for lakeier for 
Sovjetunionen, og da hjalp det lite at undertegnede faktisk 
gikk i demonstrasjon mot invasjonen i Afghanistan og mente 
at Sovjetunionen var sosialimperialistisk. Tre verdener-teori
en går nemlig ut på en deling av verden: Den første verden be
sto av supermaktene, den 2. verden av de mindre imperialis
tiske statene og den 3. verden av de imperialistisk undertrykte 
landene. I følge denne teorien hadde landene i den tredje ver
den felles interesser og måtte stå sammen med landa i den 2. 
og ett av landa i den første - mot den sovjetiske sosialimperia
lismen. I praksis var dette en linje for klassesamarbeid. 
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Tre verdener-teorien overså følgende: 
* at også imperialistmaktene i den 2. verden plyndrer 
folkene i den tredje verden. 
* at regimene i den tredje verden som oftest var og er 
støttespillere for den ene eller andre ledende imperia 
listmakta - som faktisk garanterer deres forts atte her 
skerdømme ved å bidra til å holde arbeiderklassen og 
de undertrykte massene nede 
* at disse landa ikke er uavhengige og ikke utgjør noen 

felles blokk 
* at klassekampen og den nasjonale frigjøringskampen 

Kristine Mollø-Christensen 

i flertallet av disse landene er under utvikling at revolusjonen 
står på dagsorden, for å styrte såvel imperialismen som det 
"egne" borgerskapet 

* at det etter Oktoberrevolusjonen i 1917 har eksistert 
to verdener - den kapitalistiske og den sosialistiske. 
Vi kaller maoismen en revisjomistisk retning. 

Revisjonismen i alle former enten den er trotskistisk, her re
presentert ved Jørn Magdahl og Anders Ekeland, eller mosk
varevisjonistisk som NKP, eller alle former itellom, har som 
formål å utsette spørsmålet om den sosialisti ke revolusjonen 
- den kommer aldri på dagsorden liksom. 0 · ikke minst har 
den som mål å ødelegge det kommunistiske partiet, teoretisk 
og i praksis. Jeg mener ikke at det nødvend~gvis er et uttalt 
mål fra forskjellige revisjonister - men det er dette som blir 
resultatet. 

Til partiet først. Mao snakket om to-linjekampen i par
tiet. I motsetning til Lenin, som slo fast at "den som svekker 
den jernharde disiplinen innenfor proletariatets parti, han bi
står faktisk borgerskapet mot proletariatet." Han mente at . 
"Om man har reformister og mensjeviker i sine ledd er det 
umulig å seire i den proletariske revolusjonen, er det umulig å 
forsvare den." 

Lenin fordømte fraksjoner i partiet. Mao derimot fram
elsker dem. Ut fra den opplagte kjensgjerning at det vil finnes 
borgerlige tanker i partiet; at den klassekamqen som er uten
for partiet også vil avspeiles i partiet. Så r Maos mening 
rundt dette - at borgerskapet faktisk skal få en plattform in
nenfor partiet å virke ut fra. I 1956 la han fr~m ideene om at 
både det proletære hovedkvarteret og det bhrgerlige hoved
kvarteret måtte være representert på ulike nivåer i partiet. 
Derfor så krevde han at lederne for både venstre og høyrefrak-
sjonene skulle velges til sentralkomiteen 1. I ' 

Maos teorier er rett og slett en videreutvikling av de 
trotskistiske ideene om partiet. De står i motstrid til hva Lenin 
mente at det skal være arbeiderklassens karnpstab. og er en 
nødvendighet for å ta samfunnsmakta og beholde den. 
Formålet eller resultatet om man vil - hvis e skal den maois
tiske teorien på alvor, blir et parti som vingle , et parti opptatt 
av indre kamper, et parti uten betydning i den alvorlige klasse
kampen. 

Så til spørsmålet om revolusjonen. Når kommer den på 
dagsorden? Er det slik at alle andre omveltninger kommer 
først? At det er den borgerlige revolusjonen - og så den bor
gerlige revolusjonen - og så den borgerlige revolusjonen. Eller 
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er det slik at i den borgerlige revolusjonen så må også grunn
laget for den proletariske legges? Dette er jo et spørsmål som 
har enonn betydning for nasjonale kamper - f.eks . den kurdis
ke. 

Lenin framholdt at proletariatet måtte ha ledelsen i en
hver revolusjon under imperialismens periode, altså også i 
den demokratiske revolusjonen, den anti-imperialistiske na
sjonale frigjøringskampen og den sosialistiske revolusjonen. 
Maos tese om å omringe byene fra landsbygda setter derimot 
bøndene fremst i revolusjonen. 

Selv om han snakker mye om proletariatets rolle under
vurderte Mao i realiteten dets hegemonistiske, dets ledende 
rolle. Dette sammen med en rekke teorier og synspunkter 
rundt "hele folkets demokratiske diktatur", som var en forlø
per for den sovjetiske revisjonistiske tesen om "hele folkets 
stat" tilslører fullstendig de reelle forholdene mellom klassene 
og er årsaken til at at Kina aldri ble et sosialistisk samfunn. 

"Presis som alte bør dele på den mat som finnes, bør 
det ikke bli noe monopol på makten fra ett parti, en eneste 
gruppe elter en eneste klasse"2• 

De som mener at Mao er en videreføring av Lenins ide
er kan jo sammenligne dette med det Lenins sa: "Bare den 
som har tilegnet seg det vesentlige i Marx !¾re om staten har 
forstått at en klasses diktatur er nødvendig ikke bare for hvert 
samfunnssystem overhodet, ikke bare for proletariatet som 
har styrtet borgerskapet, men for hele den histori ske perioden 

som skiller kapitalismen fra det "klasseløse" samfunnet, fra 
kommunismen ... Overgangen fra kapitalism~n til kommunis
men vil ta mange fonner - men det vesentlige i dem alle kom
mer uundvikelig til å være det samme, proletariatets dikta
tur."3 og han hevdet også at å avstå fra ideen om hegemoni er 
den groveste formen for reformisme4 • 

Mao var en borgerlig demokrat som gjorde stor og 
uvurderlig innsats i den anti-imperialistiske kampen. Men han 
var aldri marxist-leninist. Kinas frigjøring fra imperialismen 
var et enormt progressivt framskritt, men det var ikke en sosi
alistiske oppbygning som fant sted. Kina kon:i aldri lenger enn 
til det borgerlig demokratiske stadiet. Det som ble bygd opp 
var en nasjonal kapitalisme som baserte seg på det nasjonale 
borgerskapet og småborgerskapets interesser. 

Revolusjon har utgitt et nytt hefte som heter 
"Maoismen - et revolusjonært blindspor" basert på et hefte ut
gitt i 1981 . Jeg oppfordrer folk til å lese det - det behandler ad
skillige mer enn det som det er tid til å ta opp her. 

I . Mao, bd. 5, s. 515 eng. utg. Peking 

2 . Mao, bd. 2, s. 31 8 eng. utg 

3. Lenin valda verk bd. 2. s. 2..\9 

4. Lenin, Collected Works. bd. I 7. s.233 

Kristine Mallø-Christensen representerte ML-gruppa Revolusjon. 
I panelet var også Per Gunnar Skotåm og Anders Ekeland . 
Hovedinnleder var tidl igere RV-leder Jørn Magdahl. 
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Den postmoderne ideo ogi 

P
ostmodernismen kan virke som en sammensatt ideologi 
som agiterer for en omdanning av samfunnet i en mer 
dynamisk retning; som banebryter for en ny, urban sivi

lisasjon. Tar man den på alvor og setter den kniven på strupen, 
oppdager man imidlertid at den bare er en av mange ideologi
er som først og fremst skal verne det bestående samfunnet mot 
endring. Borer man i dens indre motsigelser og bruker den 
mot den selv, blottlegger man den som en blindgate. 

For en hvilken som helst student eller ungdom i det 
svært så tungrodde og sosialdemokratiske Norge står dette 
postmoderne fram som en betegnelse på alt fra "den korrekte 
og moderne vitenskap" til forklaringen på alt som er Xete og 
Vete ved den nye genrasjonen. Og med et stolt smil kan allvi
tende medienisser og fagguruer som Thomas Hylland Eriksen 
stå fram i et uendelig spekter av tv-programmer og erklære at 
enhver forvirring eller misbilligelse skyldes at vi lever i en 
postmoderne virkelighet. 

Den postmoderne ideologi framstår som hegemonisk. 
Det vil si at den er et uttrykk for en klasseinteresse: de her
skende klasser har behov for å innprente i folk at forandring er 
umulig eller ikke ønskelig, at all tenkning som er sammen
hengende (for eksempel en tankebygning som inneholder 
både en helhetlig analyse av samfunnet og en analyse av hva 
som bør forandres i samfunnet) er avlegs og for naive sjeler 
som ikke har forstått det fragmenterte i den postmoderne vir
keligheten. 

Hva er Poshnodernisme? 

Som et allment begrep skal visstnok postmodernismen beskri
ve den tid vi lever i. Denne er - i alle fall ifølge postmodernis
ten - kjennetegnet ved de store ideologienes sammenbrudd, 
en fragmentering av den menneskelige virkelighetsoppfat
ning, økt informasjonsflom, høy internasjonalisering og en 
allmenn relativisering og demokratisering av kultur- og verdi
målere i samfunnet. 
"Postmodernisme" er definitivt et av de viktigste begrepene 
som er blitt brukt til å beskrive vår verden ved utgangen av 
dette årtusen. Det er forlengst blitt et moteord og er som sådan 
både flertydig og komplekst - slik sett lever det selv opp til de 

kjennetegn som det beskriver ved samtiden. 
Slår man opp i Store norske leksikon finner man at ikke 

mindre enn fem forskjellige forfattere har lagt igjen sine arti
kler om temaet. I fag som arkitektur, litteratur, kunsthistorie 
og antropologi står postmodernismen fram som sentral, vari
ert og usedvanlig forvirrende. Fra å være en kunstart går post
modernisme via sjangerblanding, mentalitetstype og samtids
beskrivelse til å bli noe så pretensiøst som "den ideologiske 
overbygning for det seinkapitalistiske samfunn". 
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Aslak StrQkMvhr~ _og 
B1ar e tnoorg 

Postmodernismen som begrep oppsto blant annet innen 
kunsten, der som en samlebetegnelse for alle de. stilretninger 
som sprang fram fra restene av den modernistiske og på 
mange vis politiserte kunsten. Den betegnet en retning hvis 
kjennetegn først og fremst er dens mangel piretning, noe en 
også finner igjen i arkitekturens postmoderni me. Her beteg
ner ordet det faktum at en plasserer forskjelli e epokers arki
tektur sammen - bevisst eller ubevisst. Trever~, stål og betong 
blir brukt om hverandre; trekirker, bygårder, steinmurer og 
neonskilter står i et eneste kaos. 

Vitenskapsteoretisk er postmodernisrten et oppgjør 
med den sterke og enhetlige teoribindingen i ~ere fag, for ek
sempel sosialantropologi og historie. Den postmoderne viten
skapskvinne bruker flere analysemodeller på en gang, og tar 
avstand fra enhver standpunktstaking eller v~rdimåling i vi
tenskapen. Hun velger fritt fra tidligere tiders vitenskapelige 
gavebord, og nekter for at noe er sant eller 4sant - rett eller 
galt. Det eneste som finnes er påstander som kan tolkes i den 
retning man vil. 

Noe kvalitativt nytt? 
I selve ordsammensetningen "post-moderni}me" ligger det 
rent bokstavelig at modernismen er blitt avløst av noe annet 
eller holder på å bli det. Et viktig fellestrekk vfd de mange uli
ke tolkningene er da også at det er varianter a\/ forsøk på åset
te samtiden opp mot den nære fortiden. Det flyktige og udefi
nerbare med det allmenne begrepet henger s.:1mmen med net
topp dette, at en beskriver nåtiden sett fra nåtidens synspunkt. 
På samme måte framholdes det postmode~e samfunn som 
kvalitativt annerledes enn alle foregående. 

Den høye informasjonsflommen o internasjonali
smen, teknologiens utvikling og den påst tte "nasjonenes 
død" skaper et samfunn av selv reflekterend~, kunnskapsrike 
og ironiske verdensborgere. Dette sammen qied vår utrolige 
evne til å forholde oss til mennesker på and~e sidei:i av jord
kloden selv om vi ikke ser dem, og det at vi rned hjelp av in
ternett og cyberspace kan skape virtuelle vjrkeligheter gjør 
oss til en høyere sivilisasjon enn alle foregående .· Dette gjør at 
postmodernismen preges av den samme troe på egen perfek

sjon og ekthet som de fleste foregående perio er. 
Den postmoderne mentaliteten er igj n et resultat av 

denne epoken (igjen ifolge populærpresse o postmodernis
ter). Generasjon X og Yog Z er desillusjone e. kunnskapsri
ke, internasjonale og ironiske og svært relati e i sin tenkning. 
Store ideologier og rettferdighetstro er ut, mens derimot dom
medagstro, lett underholdning og vulgær kitch-kultur er inn. 

En sentral påstand hos de ulike postmodernistene er at 
postmodernismen innebærer en overga11g fra en sosial orden 
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til en annen. Den forutgående modernistiske perioden blir 
knyttet til det klassiske industrisamfunnet, utbredelsen av ra
sjonell og ikke-religiøs tenkning og framveksten av kapitalis
men som økonomisk system. Dette samfunnet er blitt utførlig 
beskrevet av de ruvende gamle tenkere som Karl Marx og 
Max Weber i deres skrifter fra 1800-tallet og starten av 1900-
tallet. 

Utviklingen blant annet innen ny teknologi og infonna
sjonssystemer har imidlertid slått alvorlige sprekker i dette 
gamle samfunnet og dets overleverte og etablerte former. 
Denne kritikken er for så vidt blitt reist ofte og med styrke al
lerede fra kapitalismen slo rot i denne verden og fra avispro
duksjon og de første jernbaner skapte nye og stadig mer om
fattende fellesskaper. Spørsmålet blir så hva det er som faktisk 
har endret seg så grunnleggende og som postmodernistene an
givelig har gitt de beste beskrivelsene av. 

Det som da er typisk for postmodernistene er deres sen
trale vektlegging av kultur og estetikk på den ene siden og de
mokratisering og nedbryting av grenser på den andre siden. 
Flere tenkere har uttalt seg om overgangen fra en sosial orden 
basert på produksjon. til en sosial orden basert på reproduk
sjon og forbrukskultur. Livsstil og identitet står sentralt, kjen
netegnet av stilblanding og flertydighet. De hierarkiske skille
ne mellom masse- og høykultur og mellom hverdagsliv og 
kunst holder på å bli visket ut. Baksiden av dette er historie
løshet og oppstykkethet (illustrert for eksempel av sanseløs 
tv-zapping), men samtidig åpner slikt også for utviklingavev
nen til å sortere den endeløse strømmen av informasjoner. Det 
internasjonale samfunnet av internett-surfere utgjør en viktig 
pressgruppe for demokratisering av informasjonssamfunnet 
og en viktig inspirasjonskilde for de unge framstonnende 
postmodernister. 

Går en nærmere inn på å se om folk faktisk lever som 
postmodernistene beskriver, kommer man ganske langt i å av
sløre deres bløff. Den første innvendingen går på om det vir
kelig er slik at det finner sted en overgang fra en sosial orden 
til en annen. Når det gjelder den sosiale organisering av pro
duksjonen er det i hvert fall vanskelig å se noen endringer i 
helheten. Postmodernistene griper ganske riktig tak i viktige 
utviklingstrekk ved de vestlige samfunnene siden l 970-tallet, 
først og fremst nedgangen i antallet industriarbeidere i de 
vestlige land samtidig med en økning i antallet mennesker an
satt innen reproduksjon (for eksempel utdanning og omsorg) 
og "forbrukssektor" (media, reklame, design, mote, rådgiv
ning, terapi). 

Det som imidlertid sjelden blir framhevet er at produk
sjonen og industrien likevel fortsatt finnes og til og med har 
vokst, oftest er den bare flagget ut og omplassert til lavkost
nadsland i den tredje verden. Det grunnleggende kapitalistiske 
systemet består, det har bare spredd seg til resten av verden. 
Flertallet av jordens befolkning befinner seg fortsatt innen 
produksjonslivet og/eller lever i fattigdom, og også i de rike 
land lever vi av produksjon - ikke av motereportasjer. 

I de rike land er det likevel riktig at vi samlet produse
rer flere rapporter og råder over flere penger til privatforbruk 
enn i tiårene rett etter andre verdenskrig. Det overrasker ikke 
dersom denne utviklingen har satt spor etter seg i kulturen. 
Allerede Karl Marx foregrep i sin tid framveksten av noe man 
kunne kalle forbrukerkultur. I sine artikler om beskrev han 
hvordan varers bytteverdi gradvis erstatter deres konkrete 
bruksverdi og hvordan abstrakte symboler, form og estetikk 
blir viktigere enn varenes innhold. Det er ikke vanskelig å vise 
hvordan denne utviklingen bare har fortsatt. Det springende 

punktet er derimot å påvise ?mfanget og konsekvensene av 
den og faktisk fullføre argumentasjonen om at det i det hele 
tatt er snakk omdemokrati. 

Demokratisering eller klassemakt? 
Kritikken av det bestående er ofte sprunget ut av de himmel
ropende forskjellene mellom mulighetene til å skape langt 
bedre liv for størsteparten av jordens mennesker og den bru
tale virkelighet med nedbrytning og ødelegging av mennesker 
og miljø. Lenge var de religiøse bevegelsene alene om å fore
slå løsninger på disse motsigelsene, men de fleste begrenset 
seg til å stole på frelse og evig liv først etter døden. 

Med fremveksten av arbeiderbevegelsen og hjulpet av 
vitenskapelig tenkemåte begynte sosialister i ulike avskyg
ninger å gjøre seg gjeldende med en konkret samfunnsanalyse 
basert på avdekking av klassemotsetninger og anvisning av 
løsninger. 

På denne bakgrunnen er det karakteristiske og det 
egentlig nye ved postmodernismen nettopp påstanden om ut
viskingen av skillet mellom virkelighet på den ene siden og si
mulasjon/drøm på den andre siden ("Virtual ·Reality"). Det er 
mulig å realisere sine fantasier her og nå, man velger selv sin 
identitet og utformer sin egen livsstil - "everyone can be any
one". Det er ikke lenger bruk for "de store fortellinger" og 
dessuten fører de bare vondt med seg. Postmodernismens ban
nerførere proklamerer "the end of the social" eller "the end of 
history". 

I sin ytterste konsekvens fører dette historiesynet til av
visning av ethvert forsøk på inndeling i perioder, slik som hos 
den franske filosofen Baudrillard. Dette innebærer for eksem
pel at "postmodernisme" i seg selv er et dårlig ord, da det gir 
uttrykk for denne fortidens villfarelse. En bedre definisjon på 
det postmoderne synet ville derfor være "a state ofmind", der 
historien betraktes som "a hyperspace beyond normativity and 
classification" på bakgrunn av den herskende "overproduction 
of informationleading to implosion of meaning" 

I den påståtte demokratiseringen av kulturen under 
postmodernismen har det ligget en åpning for uante sjanger
blandinger og nye konstellasjoner i kulturlivet. Rennesansen 
for klassisk, reaksjonær malerkunst, i form av Elg i solned
gang og is-sletter på Syrpolen, kan sees som et utslag av den
ne demokratiseringen. Når en så bak penselen finner den bort
skjemte og definitive overklassegutten Vebjørn "Kan du male 
en hånd" Sand, kan det stilles spørsmål om det likevel er så 
demokratisk. 

Et av de nyeste utslagene av denne antatte demokra
tiseringen er likevel den breie interessen for såkalt folkelig 
!rnltur. Morgan Kane og Margit Sandemo blir offer for viten
skapelige avhandlinger i litteraturteori, gråtende negerbarn og 
sigøynerpiker har fått en enorm rennesanse, og de tidligere så 
foraktede såpeoperaene ble kulturikoner med innføringen av 
TV2 og Baywatch. På denne måten har begyn,1elsen av 90-tal
letmarkert en periode hvor studenter med akademiske ambi
sjoner og kassedamer på Rema I 000 ser de samme TV-pro
grammene. 

Demokratiseringen er likevel ikke så demokratisk 
som det syntes med forste øyekast. Akkurat som det er pappa
gutt Sand som maler de reaksjonære bildene. så er det også 
forskjell på kassadamer på Rema I 000 og akademikerspirer. 
Dette kan betegnes ved det enkle skille at kassadama ser pro
grammet fordi hun synes det er bra, studenten og de postmo
derne x'er og y'er ser det fordi det er dumt, og derfor kult. 
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lnteressen fanges i det du oppnår et bevissthetsnivå om at 
programmet faktisk er sexistisk, fascistoid og samfunnsbeva
rende. I denne erkjennelsen frikjennes man for enhver påvirk
ning, gis "meta"-status, og kan betrakte programmet med en 
ironisk spottende distanse til innhold, målgruppe og en selv. 

På denne måten opprettholdes skillet mellom folket og 
de intellektuelle, ja det går enda styrket ut, da noe av det pir
rende er hvor dumme de som tar underholdningen eller kun
sten på alvor er. Da står demokratiseringen på dette planet 
igjen ribbet, og man finner en større menneskeforakt innen 
det postmoderne enn noensinne. Det beste hadde antakeligvis 
vært om sigøynerpiken fikk henge i fred på rekkehusveggene 
og aldri ble trukket inn i gallerier og på studenthybler. 

Fortsetter man på dette viset å analysere de faktiske so
siale forholdene i samfunnet begynner det etterhvert å bli 
klart at det også under postmodernismen er snakk om makt
forskjeller. Produksjonen er like mye styrt av profittjakt som 
før, og i kanskje enda høyere grad enn før, er det slik at et pri
vilegert mindretall aktivt påtvinger resten av samfunnet sin 
virkelighetsforståelse gjennom sin kulturelle kapital. 

Selv om man ser bort fra produksjonen og nøyer seg 
med å fokusere på kulturen, da er det vanskelig å ikke utsette 
postmodernistene for hard kritikk på nett opp det området de 
er sterkest opptatt av. Dersom det virkelig finner sted en over
gang fra en sosial orden til en annen eller ihvertfall endringer 
innen verdi- og normsett, da gjelder dette i så fall bare for det
te mindretallet - "Young de-centred subjects who enjoy the 
experimentation and play with fashion and the stylization of 
life as they stroll through the no-place postmodem urban spa
ces" 

Det er svært nærliggende å konkludere at postmoder
nismen er en storstilt overføring av oppfatninger og livsstil 
hos en tallmessig forholdsvis liten sosialgruppe til hele resten 
av den store verden. Denne gruppen kan identifiseres og er 
blitt kalt ved mange navn: "the knowledge class", "the new 
tastemakers", "the service class", "the new cultural intermedi
aries", symbolprodusenter, det nye småborgerskap, de nye 
mellomlag, japper og yuppier (henholdsvis "Young Asp iring 
People" og "Young Urban Professionals"). 

Tesene om det ideologiske hegemoniet og at "de her
skende tanker er de herskendes tanker" er minst like avsløren-
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de og fullgyldig den dag i dag. Kulturimperia isme eller kan
skje Coca-Colisering står på samme måte fra som langt dy
pere analyser enn hvilke som helst utsagn o multikultur og 
internasjonalisme. 

Poshnodemismen på alvor 

Lenge har de postmoderne beskrivelsene ente1 blitt møtt med 
nesegrus beundring eller i hvert fall hovedsa lig:stått uimot
sagt eller uforklart. 

Enkelte har pekt på postmodernismen som ideologisk 
overbygning til seinkapitalismen og på nødvt ndigheten av å 
gjenreise sosialismen som visjon De har oft1 blitt møtt med 
krass kritikk, henholdsvis at postmodernism n må studeres 
konkret og for å nære nostalgisk motstand m t demokratise
ringen av kulturen 

Den marxistisk-inspirerte tradisjonen har til nå ikke 
klart å trenge gjennom informasjonsmuren ed alternative 
forklaringer, noe som gjør at tiden er ved å v re overmoden 
for et oppgjør. Diskusjonen griper rett inn i s ntrale debatter, 
slik som den fornyede interessen for kultur om undertryk
kingsmiddel. 

Det er svært viktig at videre teoriutvikl ng innen viten
skap og politikk tar for seg postmodernism n og kritiserer 
den, for bare på den måten kan en bringe me seg de positive 
aspektene ved den type modernitet og sein apitalisme som 
har fått dette stempelet. 

Dette kan bare gjøres gjennom et oppgi r med postmo
dernismens måte å se seg selv på. Fra å være et altoverskyg
gende verdensbilde, en samlet sannhet om s nheten og alle 
tidligere ideologier eller retningers inkvisator bør postmoder
nismen få smake sin egen pisk. Gjennom å a vende postmo
derne tenkning på postmodernismen vil rna avdekke store 
selvmotsigelser - en ideologi som avliver i eologiene. Ser 
man denne ideologien med dens egne øyne, fi ner man at den 
bare er et av mange analyseredskaper, en av ange ideologi
er hvis innretning primært hverken er å bes kri e eller forklare 
det bestående, men å forsvare det mot endring. 

Artikkelen har tidligere stått på trykk i Opprør ~r. 3 -98. 
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Postmodernismenes 
møte med periferien 

S
om kjent, både Karl Marx og John Stuart Mills var ivri
ge forsvarere av britisk imperialisme i India. De mente 
kolonialismen ville føre fremmede barbarer opp på et 

høyere industrielt og politisk nivå. Sånn sett var både kolonia-
lismen og marxismen «store fortellinger» som ønsket å kolo
nisere både territorier, tanker og fremtider. 1 De tilhørerer mo
dernitetens kontrollparanoia. 

Postmodernisme er både tull, glad nihilisme, lek og 
fanteri, men jeg viser i min nye bok, Det postmoderne og de 
intellektuelle, at den også, spesielt i Jean-Franco is Lyotard og 
Jacques Derridas versjon, er en omfattende kritikk av alle for
søk på å totalkontrollere menneskelige betydningsprosesser, 
utfoldelser, politikker, kreasjoner, hendelser og historier. I 
Den tredje og fjerde verden ser derfor mange intellektuelle, de 
såkalte «postkolonialistern (teoretikere og forfattere som bl.a. 
Salman Rushdie og Gayatri Spivak) på postmodernismen som 
en kjærkommen dekonstruksjon av den vestlige verdens store 
og autoritære fortellinger. Andre mener at postmodernismen 
er nok en vare fra den tidligere kolonimakten.2 I det perifere 
Norge er tendensen i hovedsak negativ, men vi finner en 
merkbar åpenhet blant kunstnere og enkelte litteraturkritikere, 
og en merkbar reservasjon fra akademisk hold. Veien ut til pe
riferien forberedes gjeme først av reiser inn til sentrum, til det 
fremmede. Slike reiser oppleves ofte som så eksotiske at for
fatteren knytter an til orientalske motivkretser. Vi kan ikke 
fortelle hele denne historien, men peke på noen ta sentrale rei
ser og rapporter. 

De første reisende 

De to første reisende nord•nenn som hører om postmodernis
men, er Hans Skjervheim og Kjartan Fløgstad. Som nynorsk
brukere er de allerede et eksotisk innslag i sitt eget land, men 
nynorskbrukere fra Vinje og Garborg til i dag har ofte vært de 
første til å lukte på det fremmede. Garborg introduserte 
Nietzsche i Norge. 3 Vår tids nynorskbrukere er kanskje ikke 
så uredde. Skjervheim og Fløgstads (dvs. Norges) førstemøte 
med postmodernismen er dessverre relativt sjokkerende for 
begge, og konfrontasjonen skjer i Danmark. 
1 forhold til Norge er Danmark, dvs. Aarhus og København, 
svært kontinentale og oppdaterte på postmoderne teori. 
Allerede på slutten av 60-tallet hadde pionerer som Niels 
Egebak og Per Aage Brandt vært i Paris og hentet hjem inter
essante ting som Jacques Derridas filosofi. 4 

På 70-tallet underviste den dyktige filosofen Hans 

Eivind Røssaak 
Skjervheim en periode på Roskilde Universitets-Center. Det 
var en sterkt politisert tid, og det var sikkert ikke bare hygge
lig for en forsvarer av USAs invasjon i Vietnam. Men et av de 
sterkeste inntrykk han sitter igjen med, er likevel møtet med 
noe ytterst fremmed (det var ikke maoister, de kjente han jo 
fra Norge). Han kaller dette underlige nye f~r «postmoderne 
livsfølelse». Postmodernisme var for Skjervheim kapitalistisk 
frihandel i politikken, fri sex i etikken og galskap i filosofien, 
en slags horrorcocktail blandet av Oscar Wilde og de Sade. 5 

Til noen venner som besøker ham i dette Mørkets hjerte med
deler han sine erfaringer: 

Da en vennegruppe besøkte ham i Roskilde, hadde han funnet ut at Danmark 

var postmodemistenes egentlige hjemland. Der oppstod slagordene: «Gud 

gidder ikke mere, og vi gidder heller ikke mere»(() Han hadde samlet en bun

ke avisutklipp av typen: «Vi er et egtepar der er bl evet ked af hinanden, vi sø

ger kontakt med ligesindede for hyggelig samvær: lidt sex og lidt smørbrød.» 

I dette siste: lidt sex og lidt smorrebrod lå for Hans hele postmodernismens 

livsfølelse 6 

Det var antakelig hippiekulturen som rystet han. 
Omtrent samtidig reiser en annen gruppe norske forfat

tere til Aarhus for å meddele synspunkter og høre siste nytt fra 
Danmark. Dette ble, helt uventet, de nors~e intellektuelles 
første møte med postmodernismen alias semiotikeren og de
konstruktøren Per Aage Brandt. Kjartan Fløgstad forteller: 

(Vi skal) til året 1975, og dra til eit anna land. slik eg gjorde det året. Dette 

frarnande landet var Danmark. og eg reiste til vårt naboland i sor under den 

stolte tittelen Ny Norsk Sosialrealisme. Og eg reiste ikkje aleine. Med i trup

pen var forfattaren Dag Solstad og forfattaren Espen Haavardsholm. ( .. . ) Vi 

blei tatt imot som ein slags sj-: ldne eksemplar, '! in slags beundringsverdig vil

le fjellaper, uspolerte av borgarlege litterære konvensjonar. ( . . . ) Då fem in is ta

ne var ferdig med å refsa og kapitallogikarane med å analysera. var det Per 

Age Brandt sin tur. Brandt fekk ordet. reiste seg. og gav seg til å deklinera 

sine setningar om SKRIFTA SKRIFTAR SKRIFTET i former og tider og 

modus som dei tre sosialrealistane fra Norge aldri hadde hoyrt gjete. det kan 

eg trygt seie.( ... ) Femten minutt hadde gått. Men på. setningsmelodien var det 

tydeleg at sporsmålsstillaren nærma seg eit eller anna. Brandt stoppa opp. 

gjorde ein pause i skrifttenkninga. Dag Solstad heldt pusten. Espen 

Haavardsholm heldt pusten. eg lukka augeneog bad ei stille bon 0111 at det ik

kje var meg spørsmålet var retta til. 

«K vaer din kommentar til dette, Dag Solstad~» sa Brandt og sette seg. 

På uforlikneleg vis tok forfattaren Solstad til å. gynga med overkrop

pen, klø seg i hovudet. retta på brillene. Han gav seg god tid til å formulera eit 

sikkert og skarpsindig svar. Det var stille i salen, kapitallogikarane held! pus-
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ten. 

«Borgarleg metafysikk!» sa Dag Solstad og klappa munnen igjen. 

Dødsens stille. Alle auger på Per Åge Brandt, som reiste seg utan 

eit ord, gjekk mot døra og forlet salen med verdige skritt. 7 

Etter dette må man vente relativt lenge før det kommer en 
litt lengre respons på det postmoderne fra Norge.8 

Det poshnoderne året 

Lektor Bo G. Jansson hevder at 1986 er «postmodernismens 
egentliga fodelseårn i Norden.9 Han viser til sentrale nordis
ke bøker som tematiserer postmodernismen det året: i 
Sverige den store antologien Postmoderna tider?, en over
settelse av Albrecht Wellmers Dialektiken mellan det mo
dema och det postmoderna og Anders Olssons Den ukdnda 
texten; i Danmark Per Aage Brandts Sky og krysta!. Træk af 
en postmoderne erkendelse og Morten Kyndrups Det post
moderne - om betydningensforandring i kunst, litteratur og 
samfund; i Norge Jon Hellesnes' Den postmoderne anstal
ten. Dette er langt fra de første tekstene om fenomenet i 
Norden, 10 men de er på godt og vondt betydelige bøker, for 
Norges del, mest «på vondt». Og det norske bidraget er selv
følgelig en «reiseskildring». 

Jon Hellesnes' bok er nemlig ikke en betydlig intro
duksjon, men en satire over kontinental tenkning skrevet på 
nynorsk. Det handler om vossingen Karl Hausa som reiser 
på seminar til en fransk middelalderborg (egentlig det be
rømte seminarstedet Cerisy-la-Salle), hvor nærmest sadis
tiske torturister med pisk (egentlig franske filosofer), om
ringet av blodtørstige hunder og piggtrådgjerder, indoktrine
rer sine gjester. Den kloke norske helten, vossingen Karl 
Hausa, greier å rømme til slutt. I en knusende bokanmeldel
se skriver Jon Fosse: 

(Karl Hausa) rommer nordover for å komme bort bort frå den tidsånda som 

har spreidd seg over det intellektuelle kontinentale Europa og Nord

Am.:rika,ja sjølv til Danmark og Sverige- men ikkje til Norge( . .. ) Det er 

postmodernismen Hausa eigentleg rommer frå (og i så måte skulle han 

være temmeleg trygg i Norge!) 11 

Karl Hause (alias Hellesnes) forsøker å kritisere postmoder
nismen med tanker fra Jilrgen Habermas i lange «filsofiske 
diskusjonar, der Hausa slett ikkje argumenterer så overty
dande som han sjølv synes å meine», skriver Fosse. 

Fosses avsluttende spørsmål til samtidens norske 
akademikere er treffende : 

Karl Hausa reiser nordover. og kjem seg bort frå postmodernismen, og der 

kjem spørsmålet mitt : Svik'ter ikkje norske fastlønna intellektuelle den 

openberre introduktørplikta dei burde hatt? Frå etablert hold er dette den 

forste boka om postmodernisme i Norge - er det rimeleg? Kan ein ikkje 

risikere. Hellesnes. at di framstilling av postmodernismen. som til dels er 

karikert. blir til ein norsk fordom? ( ... ) K va med å sjå ansiktet før 
karikaruren'.1 

Karikaturen blir dessverre hovedtendensen i Norge, og den 
mest forunderlige og interessante karikaturen av dem alle er 
Kjartan Fløgstads roman Det 7. klima. Salim Mahmood i 
Media Thule. 1~ Boka kalles gjeme en postmoderne roman 
(teknisk sett), men er også en kritikk av postmodernismen. 
Retorisk er den basert på en omvending av rollene. Norge 

ses utenfra, og landet er blitt det mest pos~oc,terne sted på 
jord. Perspektivet er den fremmedes, araber n 6g oksidenta
listen Salim Mahmood. Norden eller No dkalotten (kalt 
Media Thu/e «etter arabiske kilder») er i d nne fremtidsvi
sjonen blitt en slags realisert medieutopi i an Baudrillard 
paranoide versjon hvor tegnet, bildet, si ulasjonen osv. 
kommer før virkeligheten. Kanskje dette er løgstads «takk 
for sist» til dansken Per Aage Brandt, som ktisk anmelder 
romanen og kaller den «mislykket». 13 

I Norge er det få som skjønner Det 7. klima, ifølge 
kritikeren Arild Linneberg. Han analyser r den samlede 
nordiske mottakelsen av boka og setter de9 i et interessant 
perspektiv. Og merk: Linneberg utviklet på 80-tallet en 
slags postmoderne eller kamevalesk kritikk om blandet fle
re synsvinkler og skrivemåter. Linneberg Fløgstad-kom
mentar er således delvis sett fra en frem eds synsvinkel, 
som et brev fra den russiske språkfi rskeren Viktor 
Sjklovskij til Fløgstads forlegger: 

Der jeg nå er har jeg god tid. og jeg følger ed i det meste . 

Poststrukturalismen og postmodernsimen er visst det nyeste nye nå? Jeg 

synes det er vanskelig å forstå. men jeg forstår at det er viktig - også for å 

forstå denne Floegstad, slik jeg trur at vi ved å forstå d nne Floegstad også 

vil forstå mer av både hva poststrukturalisme og post odern isme er. Som 

bokas forlegger er du sikkert like oppgitt som meg o r at knapt noen av 

dem som omtaler boka diskuterer de"ø (De hadde fo jent å sitte der jeg 

s itter, og ikke jeg!) 

I Det 7. klima blir jo både subjektets enhet1g handlingas enhet 

oppløst, «de-konstruert». ( .. . ) «For meg er det viktig te ~ øydel egga den 

gode historia,» sier Salim Mahmood. 

A ødelegge den gode historia? Det er det Floegstad gjør, og det er 

bl.a. det som gjør Fløgstad til postmodernist. 14 

Linneberg blir en av de nye kritikerne so forfatteren Jan 
Kjærstad knytter til seg i sin redaktørpe iode i Vinduet 
(1985-1989), som da blir et viktig organ fi r introdusjonen 
av både neglisjert modernisme og nyere pos modernisme in
nen litteratur og teori. 15 Med romaner som omo Fatsus el
ler det perfekte mord ( 1984) ble Jan Kjærst d betegnet som 
en tidlig, kanskje den første postmoderne fo fatter i Norge. 16 

I et personlig essay om sin tidlige postmod me orientering 
på 70-tallet omtaler han sin følelse av å levt i eksil i Norge 
(under trykket fra 70-tallets sosialrealism ). Kjærstad må 
reise til Danmark, til det fremmede, til de han kaller «de 
danske muslimer»(!), som var en ny genera jon danske for
fattere , bl.a. Svend Åge Madsen og Inger C ristensen: 

Som ek'te muslimer har disse forfanerne sans for orn menter. for dekora

sjoner, for mønstre. Man vet at ornamenter ikke bare e r,·nt. men gjemmer 

et dyptgripende etisk potensiale, gjennom sine skNlte sammenhenger. 

kryssforbindelser og symmetrier. Eller som Inger d hristensen sier det: 

Ornamentet er symbolet på kosmisk aktivitet og betegner veien ut av 

kaos. 17 

Profil 

Parallelt med Kjærstad postmoderne reda*ørtid i Vinduet 
etablerer en gruppe studenter et postmodcl-nisme-orienrert 
teorimiljø rundt tidsskriftet Profil. Også her blir Danmark 
og dansker viktige for «den norske postmodernismen». I til
legg til de norske redaktørene knytter man til seg bl.a. Per 
Aage Brandt. 18 Gjennom 12 numre (i perioden 1984-89) 
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oversettes og introduseres for første gang i Norge (og ofte i 
Norden) en rekke postmoderne tenkere - Baudrillard, 
Lyotard, Perniola, Serres, Deleuze m.fl. Jean Baudrillard ble 
viktig for miljøet. Hans bok Amerika gis ut i norsk oversettel
se på Profil forlag ( I 988). Samme år arragerer Profil-redak
sjonen U-pop-aften med Baudrillard som gjest. 

Norske medier er skeptiske og omtaler Profil ofte ned
settende. Profil-redaksjonen vier derfor et helt nummer til re
daktørenes fortolkninger av sitt prosjekt. Morten Søby tar et 
oppgjør med misforståelser: «Det er ikke fornuften som har 
brutt sammen. Det er de store fortellingene som har tapt tro
verdighet overfor fornuften.» Ame Stav forklarer hvorfor de i 
sitt første nummer valgte mottoet: «Politikk er out/Leve anti
politikken.» Stav skriver: 

Det er( ... ) vendt mot den massekommunikatoriske politikkopplevelsen fra 

syttiåra, ut fra erkjennelsen av at politikk som massekonsupsjon = terrorisme. 

Kulturrevolusjonen under maoismen og fascismen viser med all ønskelig ty

delighet følgen av en opphetet politisisme, en politikk bygd på himmelropen

de sannheter. 

Trygve Åslund derimot finner forløpere for postmodernismen 
i kunstneriske miljøer utenfor og i forkant av de norske ma
oistene, i «den språklige bevisstheten som preget Profil i 60-
åra (attityderelativismen) og Basar i 70-åra.» Likevel er det 
forholdet til utlandet som kommer til prege tidsskriftet. Godt 
hjulpet av danske medarbeidere blir Profil et kontinentalt pus
thull i Norge. I det fine Profil-nummeret med tittelen FOLD 
presenteres den fransk-tyske postmodernismedebatten 
bredt./9 Man er også til stede ved Per Aage Brandts impone
rende doktordisputas i Paris, og den danske medredaktør, in
spirator og kunstteoretiker Carsten Juhl opptrer i nummeret 
med eget telefonnummer i Paris. Det virker nesten som om 
nasjonale grenser er overskredet, men det er bare utenpå. I 
bladets leder, «Den postmoderne fold», uttrykkes det god 
kjennskap til hvor landet ligger, og sentrum/periferi-perspek
tivet er nærværende i hele sin polemiske bredde: 

I vikingtida sto skipene jevnlig ut Folden for å delta i plyndringstokter på 

kontinentet. Paris ble inntatt allerede i 845. 1 dag hentes skatter sjelden hjem 

derfra. Profil har gjennom flere numre forsokt å bøte litt på dette forholdet, 

bl.a. ved å presentere en del såkalte postmoderne tenkere for (pre)moderne 

nordmenn. Så også denne gangen i form av et temanummer om FOLD. 

Fold betyr bred, åpen tjord, og ble opprinnelig brukt om den åpne de

len av Oslofjorden ytterst mot havgapet. Den postmoderne fold bevirker der

for at en er utenfor og ikke innenfor. Habermas derimot befinner seg i folden, 

en lukket og moderne fold. 

Resten av rummeret er smakebiter rå den store fransk-tyske 
kontroversen vi har presentert over. 

Men der de fleste «profilistene» ser på postmoderne 
strategier som unorske eller noe som må hentes i de store me
tropolene på kontinentet hvor «de hører hjemme», finnes det 
også de som snur denne beretningen på hodet. 

I det «konkurrende» tidsskriftet Vinduet inviterer Jan 
Kjærstad Karin Moe til å fortelle leserne om hva det postmo
derne er. Flere av hennes «konsept-tekster», og spesielt hy
brid-teksten Sjanger, kan kalles postmoderne. 20 Sjanger er en 
paralitterær tekstsamling med mange referanser til postmoder
ne filosofi og feminisme (bl.a. intervju med Jacques Derrida 
og Luce lrigaray). l samtalen med Kjærstad er Moe svært frit
talende. De nye Profil-redaktørene er «på ville vegen>, sier 
hun, fordi de holder kvinnelige skribenter (og feminisme) ute, 

og istedet gjennomfører en «mjukpornolinje av gammal
Coctailfotos ... (reaksjonære) stilsitat fra forna da'rn.21 Hun 
frykter at postmodernismen skal bli redusert og helt enkelt 
«innlemma i nye mannlige ismer». Postmodernismen er også 
en fortsettelse av «feminismens universalisme-kritikk, av 
kvinners narsissisme, av kvinners historieerfaring som inna
for/utafor 'utviklings'-historien»,22 mener Moe, og oppsum
merer ved å snu om på sentrum/periferi-hierarkiet: 

Der postmodernisme og modernisme så avgjort ski! veg, er i synet på all

menngyldighet: det modernistiske samanbrot ga seg ut for å ha allmenn gyl

dighet og følgde forsåvidt opp den vestlige imperialismen. Den kritiske regi

onalismen er postmodernismens optimistiske tilsvar; heller skriva inn afri

kanske masker i ein tekst fra Sunnfjord, er.nå innfora Sunnfjord i Afrika! ( ... ) 

Og sjølvsagt vil norsk postmodernisme vera i utakt, det er i takt med postmo

derne tenkning. Men fordi det å vera i utakt her er så ,f sei eit nasjonal drag, 

kan vår kunst og litteratur framover komma i internasjonalt fokus. 

Deler av vår postmoderne kunst er faktisk kommet i interna
sjonalt fokus», og nå tenker jeg ikke på Jostein Gaarder, men 
på komponistene Olav Anton Thommessen, deler av Arne 
Nordheims verker og arkitekten Sverre Fehn og hans «kritiske 
regionalisme». Alle sammen er store internasjonale kunstnere. 

Ambivalens 

Når postmodernismen skal oppsummeres på 90-tallet, trekker 
man igjen frem «(pre )moderne nordmenn» som ikke forstår. 
Idehistorikeren Trond Berg Eriksen mener nærmest at post
modernismen er umulig i Norge. I en oppsummering av feno
menet skriver han: 

Som filosofi er postmodernismen det mest unorske man kan tenke seg. men 

den kommenterer en kulturell situasjon hvor det å være unorsk ikke er noe 

handikap. Den postmoderne impulsen moter alt fra velbegrunnet motstand til 

hyklerske fakter fordi den bryter med den grunnfestede sosialdemokratiske 

enighet, og fordi postmodernismen som filosofi reflekterer over en tilstand 

som vi i verdens utkanter lenge er blitt spart for. 23 

I sin nye essaysamling Omvegar fører lengst ( 1997) savner 
kulturforskeren Bjørn Kvalsvik Nicolaysen grundigere analy
ser av Lyotards teorier om de store fortellingenes fall. 
Nordmenn interesserer seg ikke for postmodernismens alter
native «små fortellinger» så lenge man «jamt og samt (far) re
konstruert den store einskapsforteljinga om korleis landet vårt 
ser ut og korleis det er blitt som det er blitt», mener 
Nicolaysen. På 90-tallet føler han at stemningen er i ferd med 
å endrer seg: 

Likevel synest det vere noko fundamentalt rett i observasjonane om at vi i det 

daglege har fått storre vanskar med å slutte oss til allmenne forestellingar om 

korleis våre livslaup og våre prosjekt bør vere. samstundes som krava til vår 

innretting mot framtida blir meir og meir spesifiserte frå våre styresmakter. 

Det er eit rett så interessant paradoks at opplevinga av mangel pa sa

manheng blir mott med eit ope krav frå dei som styrer skule og kulturliv om 

at vi sanndeg. sannekg 111.l sjå til,\ bli meir samanhengande 2~ 

Andre ønsker å plassere postmodernismen som et forbigått 
stadie, som om vi nå er blitt klokere og: friere. Thomas 
Hylland Eriksen skriver: 
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Vi har nå åttitallets kaotiske situasjon tilstrekkelig på avstand til å se at 

postmodernismen ikke var en blindvei, men en tunnel. Dens betoning av at 

ulike betrakningsmåter skaper ulike sannheter, at identiteter skapes gjen

nom relasjoner og at den teknologisk orienterte vitenskapen er reduksjonis

tisk, skapte den gang et totalt intellektuelt sammenbrudd for mange men

nesker. De hadde tidligere trodd på absolutte sannheter, på storslagne syste

mer og Vitenskaper med stor V - og når derridister og andre skadefro stakk 

hull på ballongen, mistet de sin uskyld så ettertrykkelig at det eneste alter

nativet syntes å være en grenseløs relativisme ledsaget av nihilisme og ikke 

så rent lite kynisme. I dag er vi forhåpentligvis ferdig med slike hysteriske 

reaksjoner: vi kan bevege oss hinsides fundamentalisme og ambivalens i et 

forsøk på å redde den kritiske fornuft. 25 

Denne form for hurtig historieskriving kan være opplysen
de, men den er også mytologiserende. Den ligner litt på 
Platons hulelignelse: Postmodernismen blir en mørk tunnel 
full av ballonger som sprekker og hysteriske reaksjoner fra 
ballongeiere. Nå kan vi gå ut av hulen og inn i et lys som 
«bevege oss hinsides fundamentalisme og ambivalens». 
Fornuften kan på ny bli krystallklar og kritisk, ser Eriksen ut 
til å mene. Det ordet som gjør meg mest skeptisk, er 
Eriksens drøm om at vi nå kan bevege oss hinsides ambiva
lens, så å si takket være postmodernismen. Det er både pro
blematisk og lite forlokkende: I. Uten ambivalens fins det 
ingen valg og intet ansvar, 2. Vi kan aldri bevege oss hinsi
des all ambivalens og 3. Den kritiske fornufts oppgave i dag 
er nettopp å skape ambivalens der man trodde at ambiva
lens ikke fantes. Jeg tror derfor at det beste innen postmo
derne teorier alltid allerede praktiserer en kritisk fornuft, det 
har alltid skapt og fortsetter å skape ambivalens. Det er der
for både grunnnløst og umulig og skulle hastig lede oss ut av 
en eller annen tunnelkonstruksjon «i et forsøk på å redde 
den kritiske fornuft». Den lever i beste velgående, takket 
være ambivalensen og det postmoderne. 

EIVIND RØSSAAK. forfatter, musiker og litteraturkritiker. 
Utdannelse fra Berkeley, Los Angeles og Oslo innen litteraturvi
tenskap, idehistorie og musikk. Underviste i litteraturvitenskap 
ved Universitetet i Oslo 1992-95. Kritiker og redaktør i NRKp2 
1994-96. Kulturredaktør i Klassekampen 1996-97. Har utgitt bø
kene bøkene: Skrujern, kanoner og trojanske hester: Samtaler 
om litteratur (Oslo: Aschehoug 1996) og Det postmoderne og de 
intellektuelle: essays og samtaler (Oslo:Spartacus 1998). 
Essayet « Fløgstads orientalisme» står i Vinduet 3/1998. 

I Denne analysen av Marx og marxismen, Mills og liberalismen fins i 

Edward Saids viktige bok, Orientalismen. Vestlige oppfatninger av 

Orienten. Os lo 199'1 

2 Om disse synspunkter se debatten «Postmodemism and Post-colonia

lism» Bill Ashcroft et al , red., The Post-colonial Studies Reader, London 

og New York, I 995: 117-151. 

3 Arne Garborg fant i «Fredrich Nietzsche», Syn og segn, 4/1895:193-

205 . «ein rik, mangslungen natur med mange hugdrag.» 

4 Niels Egebak studerte på 60-talkt under Derrida i Paris. blir også den for

ste i :'\orden som introduserer ham, med artikkelen «Gran1matologi», 

Politisk Revy. I 02/ 1968 (gjenopptrykt i Egebak. Prærogativer. Kritiske es

sJys I 966--1996. Aarhus 1996). Per Aage Brant står bak introdusjonen og 

en av Europas forste oversettelser av Derridas tidlige hovedverk De la 

grammatologie. Paris 196 7. Det danske utvalget får tittelen Om grammato

logien. København 1970. Hans Hauge har skrevet et morsomt essay om ue

nigheter i forståelsen av Derrida mellom Egebak og Brandt. Se Hauge, «Of 

Grammatology Revisi ted» Cultu;e and History12/1992 (København):73-

94. 

5 Se forøvrig mer om Skjervheim og resepsjonen av~cques· Derrida i min 

bok Det postmoderne og de intellektuelle, Oslo: Sp cus; 1998. 

6 Hentet fra professor Asbjørn Aarnes: «Hans Skjervh im. Mannen og ver

ket» i Hermund Slaattelid, red., Regime under kritik . Hans Skjervheim i 

norsk filosofi, Aschehoug, Oslo I 997:24. 

7 Fra «Primalskiftet» i Kjartan Fløgstad, Tyramhsaurus text, Oslo 

1988:65-67. 
8 Først i 1982 blir den franske postmoderne-filosofik on presentert sam

let. Det skjer i de norske filosofenes eget spesialtidssk ift, i Nor~k filosofisk 

tidsskrift (NFT) sitt temanummer, «Fransk filosofi» 1982, med gjestere

daktør Arild Utaker. Han sier at vi må reise inn i det rem!llede med åpen
het. Videre legger han vekt på at den nye generasjo en franske filosofer, 

Foucault, Derrida, Serres, Deleuze, (Bartl1es) og Lyot d, er en type filoso

fi etter skoledannelsenes tid, etter ismenes tid. Utaker bruker derfor, i mot

setning til Lyotard ikke samlebetegnelsen postmode ne filosofi om disse 

(mer om dette i min bok Det postmoderne og de intellektuelle. Oslo: 

Spartacus 1998). Han kaller denne generasjon filosof r snarere for en opp

fyllelse av Nietzsches drøm om at fremtidens filosofi ville bli en eksperi

menteringens filosofi, en kunst. så å si. Se Utaker, «Sp åk. litteratur og filo

sofi» NFT 2/1982. 

9 Bo G. Jansson, Postmodernism och metafiktio i Norden. Aarhus 

1995: 16. 

10 Den første som bruker ordet i Norge (dvs. først på n reise i Italia) er an

takelig Chr. Norberg-Schultz som deltok i arrang ringen av Venezias 

Arkitel.,.ibiennale i 1980. Samme år publiserer han e diskusjon omkring 

postmodernisme i arkitekturen. «Arkitekturbiennalen, mening og kritikk» i 

Arkitektnytt 17/1980. Arnfinn Bo-Rygg gjennomføre en omfattende kom

mentar til bl.a. Norberg-Schultzs postmodernisme-b grep basert på les

ninger av Heidegger. Bø-Ryggs bok Modernisme, a timQdemisme. post

modernisme. Kritiske streiftog i samtidens kunst og unstteori, Stavanger 

1983, må kanskje regnes som en av de første store gje11nomganger av post

modernisme-begrepet i Norden. Bø-Rygg viser bi l til Stein Mehren 

(Myten og den irrasjonelle fornuft, Oslo 1977), Olav J\Jnton Thommessen (i 

Ballade 2/1978) og Anders Kjær (Dagbladet 21 .7.198 f) som personer som 

tidlig gjorde oppgjør med modernismens estetikk i Nbrge. De bruker ikke 

ordet postmodernisme. Den forstnevnte utvikler en slags nyromantisk anti

modernisme. Thommessen og den sene Kjær blir derimot sentrale «post

modernisten► i kunsten . 

I Sverige bruker Gdran Pritz-Påhlson ordet postmbdernisme allerede i 

1960 (i «Lagan ock nådan». Dagens Nyheter 7.09/1 96©) I en debatt etter at 

en ny generasjon forfattere (bl.a. P.C. Jersild) onsker seg ut av det de kaller 

«eksperimenteringens fengsel». svarer Pritz-Påhlson I ed å si at dette opp

røret er overflødig. Tidens selv (postmoderniteten) h gjort eksperimentet 

til en umulighet. I dag er nemlig «modernismen hun re prosent uttømt». 

skriver han. 

I Danmark regnes Erik Thygesen som den første (i ti sskritiet ta 3/1967). 

Han bruker bruker ordet om en ny type ek t ktisk samtidskunst. 

Opplysningen er fra Bo G. Jansson. on cit.: 17. 

li Jon Fosse, «A sjå ansiktet før karikaturen». Gul Tidend 16.10.1986. 

Gjenopptrykt i Fosse, Frå telling via showing til wri ng. Oslo 1989. Den 

siste parentesen er Fosses. 

12 Flogstad, Det 7. klima. Salim Mahmood i ~edi Thule. Oslo 1986 

Fløgstad, Tyrannosaurus text, Oslo 1988. kan leses som en essayistisk 

kommentarbok til denne romanen. Denne essaysamli gen er en bredt an

lagt diskusjon av postmodernismen. for det meste tol ·et ut fra i hovedsak 

Habermas og Baudrillard. 

13 Brandts anmeldelse «Kommunikasjon,, Profil 1-2/ 986. 

14 Fra Arild Linneberg. «Det kritiske klima i Med a Thule». Samtiden 

l/1987. Gjenopptrykt i Linneberg. Bastardforsok. Oslo 199-US-59. 

Flogstad henter mange kritiske ideer fra Jacques Derrida i essaysamlinga 

Antipoder, Oslo 1996. I kommentarsamlinga, Tyrannosaurus text. Oslo 

1988:70, til Det 7. klima, skriver Fløgstad derimot a «fascismen •: ar det 
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første og hittil mest drastiske utkastet til ein postmodernisme.» Fløgstad og 

Det 7. klima drøfts videre i Eivind Røssaak, «Fløgstads orientalisme», 

Vinduet 3/1998. 

15 F.eks. skriver kritikerne Geir Mork og Arild Linneberg det viktige essayet, 

«Det moderne i det postmoderne - en uforløst dialog», Vinduet 1/1987:2-11. 

Her gjennomgår de en rekke norske romaner og plasserer dem innenfor en 

postmoderne estetikk. De kritiserer også Hellesnes roman Den postmoderne 

anstalten. I tillegg til interessante kritikere dukker det også opp nye essayister 

og forfattere som Svein Jarvoll, Tor Ulven, Øyvind Berg og Ole Robert Sunde 

som bl.a. presenterer nye og spennende poetikker, ofte inspirert av postmo

derne skriftteorier (Derrida etc.). Tidsskriftet Vagant som etableres fra 1988, 

tar over denne åpningen, fornyende og internasjonale rollene etter Kjærstads 

Vindu-tid. Her presenteres bl.a. en del postmoderne litteraturteori. 

Tidsskrifter som Vinduet, Basar og Profil var meget tidlig ute med å presen

tere nytt stoff som på ulike måter foregrep postmodernismen. Allerede i 

Vinduet nr. 2/1964 presenterer redaktør Brikt Jensen den franske nyromanen 

( oppgjøret med realismen etc.) og noen av dens teoretikere, som startet det 

franske tidsskriftet Tel Quel, et talerør for en fransk utgave av postmoderne 

I itteratur og teori på 60- og 70-tallet. Se note 9 over. 

En drøftelse av hva en eventuell postmoderne litteratur egentlig er for noe 

Log en gjennomgang av postmoderne litteratur i Norge er det ikke plass til her. 

Men det ville helt sikkert krevd en gjennomgang av forfatterskap helt tilbake 

til 50-tallet (med bl.a. Karin Moe, Cecilie Løveid, Georg Johannesen, Einar 

Økland, Axel Jensen - og Ludvig Holberg, jf. Lyotard som kaller Montaigne 

en postmodernist). 

16 Store deler av Bo G. Jansson, Postmodernism och metafiktion i Norden, 

Aarhus 1995, er viet Kjærstad forfatterskap. 

17 Fra Jan Kjærstad, «Dansk 70-tall som missing link. En takk til de danske 

muslimer», (foredrag fra 1987). Trykt i Kjærstad, Menneskets matrise, Oslo 

1989. 

18 De norske Profil-redaktørene i tiden 1984-89 er i vekslende perioder Are_ 

Eriksen, Arnstein Bjørkly, Trygve Aslund, Morten Søby og Ame Stav. I til~ 

legg til tidsskriftet gir personer i miljøet også ut den første norske postmoder• 

nisme-antologien, Jørgen L. Lorentzen, Arne Stav og Knut Ove Eliassen, 

red., Fransk åpning mot fornuften, Bergen 1988. 

19 Dn tysk-franske debatten diskuteres omhyggelig i min bok Det postmoder

ne og de intellektuelle, Oslo: Spartacus 1998. Redaktørene for Profil nr. 1-

2/1987 var Are Eriksen og danske Finn Frandsen. 

20 Karin Moe, Sjanger, Oslo 1986. 

21 Jan Kjærstad/Karin Moe, «Post-modernisme i norsk utakt. En samtale i au

gust, september i skriftlig sjanger om Karin Moes nye tekstsamling», Vinduet 

4/1986:48-56. «Mykpornolinja» refererer antakelig til layouten i enkelte 

Profil-numre fra 1984--<:a.87 med bl.a. nakenbilder av Marilyn Monroe etc. 

22 Her er Karin Moe enig med en annen av de kvinnelige postmodernisme-pi

onerene i Norge, nemlig Toril Moi som allerede i 1985 publiserer sitt interna

sjonale gjennombruddsverk, Sexual/textual pol itics: Feminst.Literary Theory. 

London og New York 1985, som bl.a. tar opp konflikten mellom anglo-ame

rikansk og fransk feminisme etter poststrukturalismen og postmodernismen i 

fransk filosofi. Moi forte I ler om den kritiske mottakelsen boka fikk i «Jeg er 

ikke 100% kvinne. Samtale med Toril Moi» i Rossaak. Skrujern, kanoner og 

trojanske hester, Oslo 1996. 

23 Trond Berg Eriksen, <<Etter postmodernismen», Samtiden 1/1990:92. De 

norske EU-debattene og avstemningene som endte med knappe nei-flertall 

( 1972 og 1994 ), har også vært sett på som norske avvisninger av europeisk 

kultur, medregnet postmodernisme. 

24 Sitert etter Bjørn Kvalsvik Nicolaysen. Omvegar forer lengst. Stykkevise 

essay om forståing, Oslo 1997:31-32. 

25 Thomas Hylland Eriksen, «Et verdensbilde for det 21. århundre» 

Samtiden 2-3/1997: 11. 
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En ny sosialistisk 
økonomi 

M
ålet med denne innleiinga er å ta igang en ny debatt 
om sosialistisk økonomi. Etter min mening er debat
ten helt avgjørende for å fortsatt kunne forsvare sosi

alismen som ide. Troen på at det finnes et alternativ til det frie, 
kapitalistiske markedet er i dag på et lavmål: Begge de to ho
vedmodellene: Lenins sentraliserte arbeiderstat og Bernsteins 
velferdskapitalisme har mistet glansen konfrontert med virke
ligheten. Det samme har skjedd med det jugoslaviske arbeider
selvstyresystemet og den kinesiske folkekommunesosialismen. 
Det er ingen tvil om at de ta av oss som fortsatt har tro på at det 
går an å bygge et økonomisk system overlegent det kapitalistis
ke utbyttersystemet, har en vanskelig vei å gå! Innafor den so
sialistiske retningen som har ment at kapitalismen som system 
måtte avskaffes, har tidligere debatter om sosialistisk økonomi 
i stor grad dreid seg om delspørsmål, om marked kan forsvares 
i en sosialistisk økonomi, om bruk av penger som betalings
middel, om forholdet mellom plan og marked etc. At sosialis
tisk økonomi var mulig ble tatt som gitt: Det fantes jo i en rek
ke land! 

I dag er situasjonen en helt annen. Mange har gitt opp 
ideen om et sosialistisk alternativ. Kanskje er ideen om en sosi
alistisk økonomi bare en illusjon? Det nytter ikke lenger å trek
ke fram "den marxist-leninistiske sosialismemodellen", og vise 
til Øst-Europa og Lenin og Stalin sine teorier (Lysestøl 1970). 
Det nytter heller ikke med utopier om "drømmesamfunnet" 
hvor vi, de sosialistiske menneskene "Alt det gamle med jorda 
vi jevner .. .. " og bygger alt opp på nytt . 

I. Betingelser for en sosialistisk utvikling 

Etter min mening er det to nødvendige betingelser som må 
være tilstede før det kan være snakk om å bygge en sosialistisk 
økonomi: 
For det første må det gamle økonomiske systemet være brutt 
sammen, det må ha skjedd en eller annen form for revolusjon 
som har fratatt de gamle makthaverne makta. 

For det andre må det eksistere samfunnsmessige beting
elser for en sos ialistisk utvikling. 

En rekke nasjonale frigjøringskamper de siste 60 årene 
har kastet de gamle makthaverne på døra og proklamert sosia
lisme. Kina er det store eksempelet her. Innafor den Maoistiske 
tradisjonen har det vært en tendens til å se dette som det avgjø
rende og ta lett på betingelse nr. 2. Når Mao proklamerte sosia
l isme. trodde vi på det. Dette gjorde vi til tross for at vi hadde 
studert Marx som nettopp polemiserer mot denne formen for 
idealisme og brukte betydelig plass til å argumentere mot uto
piske sosialister som "konstruerte" prosjekter. Men Maoistene 
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Peder Mo m Lysestøl 
er ikke de første idealister i historia. I en hyllest til 
Oktoberrevolusjonen skrev Gramsci like ette maktovertagel
sen i Russland at "revolusjonen hadde vært m t Kapitalen av 
Marx", fordi den var mot historias lover, et v luntaristisk pro
sjekt! (Sassoon 1997: 755). Hadde Gramsci I vd i dag, måtte 
han ha tatt denne hyllesten til seg og innrøm et at Marx nok 
hadde rett. Han hadde rett fordi utviklingen en sosialistisk 
økonomi stiller store krav til folkets politisk nivå, deres tre
ning i å tenke "stort", deres trening i demo ti. Marx hadde 
også rett fordi kollektive, sosialistiske produk · onsformer ikke 
kan utvikles fra ingenting. Et sentralt postula i marxismen er 
nettopp at grunnlaget for det nye samfunnet ut ikles i det gam
le . Både ideer om det nye samfunnssystemet i kollektive pro
duksjonsformer og sider ved det sosiale livet s m peker framo
ver, utvikles allerede under kapitalismen. ette er mitt ut
gangspunkt for å starte en diskusjon om sosialistisk økonomi. 
Det er på bakgrunn av en slik forståelse jeg påstår at knapt noen 
samfunn er så "nær sosialismen" som de nor1 europeiske vel
ferdstatene. 

En mer konkret forestilling om en sosi listisk økonomi 
kan bare utvikles etter at den revolusjonære maktovertagelsen 
har skjedd gjennom en langvarig prosess meql diskusjoner og 
eksperimentering I dag kan vi starte diskusjonen. oppsummere 
erfaringer og feil ved tidligere sosialistiske sat1funn. Vi har to 
store fordeler i forhold til marxismens klassikere. For det første 
kan vi lære av erfaringene fra sosialistiske land. Vi kan selvsagt 
si at dette har vi ikke noe å lære av fordi "dette var ikke sosia
lisme". Men det sier bare folk som oppfatter osialismen som 
et idealsamfunn. Mitt sosialistiske samfunn r et menneske
skapt system, med feil, med motsetninger, me problemer, med 
undertrykkelse. For det andre har vi erfaringe fra høyt utvikla 
kapitalisme, en produksjonsmåte som i sitt inn old er mer sam
funnsmessig enn noen produksjonsform i hist ria. 

Jo mer jeg har studert problemet med s9sialistisk økono
mi, jo mer er jeg overbevist om at vi i dag ba1 kan tegne noen 
grove riss av den framtidige sosialistiske økon mien. Men kan 
vi få oppslutning om et politisk alternativ sot er så uferdig og 
så fullt av usikkerhet og spørsmål') 

Jeg tror ja. Er det ikke bare troende so · blir entusiastis

ke av å bli lovet himmelrike! De troende er i['e vårt problem. 
Vårt problem er å fa med tusener nye. De "tr rikke" på sosia
lismen, men de er i økende grad kritiske til vi tige deler av ka
pitalismen. Det er disse vi må få med på en di kusjon om hvil
ke forandringer vi ønsker og hva som er muli . For til forskjell 
fra tidligere store diskusjoner, vil denne prosessen aldri lykkes 
dersom den ikke skjer nedenfra, fra de som skal leve i den sosi
alistiske økonomien, de som har erfaringene fra dagens kapita
lisme. 
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li. Debatter før og nå 
Det har vært store debatter om sosialistisk økonomi tidligere, 
men de har konsentrert seg om avgrensede temaer og sett helt 
bort fra at økonomiske forandringer forutsetter handlende men
nesker. I Petrograd i 1919 inviterte Bolsjevikene til en debatt 
om hvordan man skulle arrangere en økonomi uten marked og 
uten penger (Nove 1983). Det kom mange gode forslag, men 
virkelighetens verden tvang Lenin til å innse at slike økonomis
ke fonner lå langt fram i tida (På den 10. partikongressen i mars 
192 I lanserte Lenin den nye økonomiske politikken. Kilde: 
Lenin 1960) Regjeringas hovedproblem var å skaffe mat til by
befolkningen og hindre økonomisk sammenbrudd. Istedet for å 
avskaffe pengeøkonomien, måtte Lenin kort tid seinere lage et 
teoretisk forsvar for styrking av pengeøkonomien! 

En annen stor debatt foregikk på slutten av 30-tallet. Her 
deltok flere av datidens ledende sosialøkonomer i en diskusjon 
om en sosialistisk økonomi kunne fungere effektivt. Dette var 
en teoretisk debatt hvor flere kjente borgerlige økonomer uttal
te seg positivt om sosialismens muligheter (Lange&Taylor 
I 964 ). Til og med Pigou, professor ved Cambridge og mest 
kjent for utvikling av velferdsteorien, var positiv til sosialis
mens muligheter. De var enige i at en effektiv planøkonomi 
kunne erstatte prisene i markedet og dermed dekke folks behov. 
Erfaringene fra den økonomiske krisa på 30-tallet hadde vist 
økonomene at markedet til tider kan komme totalt ut av like
vekt og at det først igjen kommer i likevekt etter store sam
funnsmessige rystelser og kostnader. På samme tid hadde 
Sovjet opplevd 10 år med eventyrlig økonomisk vekst. 
Økonomene dro denned den konklusjonen at en effektiv plan
ledelse under bestemte betingelser vil kunne fange opp be
hovsendringer raskere og foreta produksjonstilpasninger ras
kere og med mindre kostnader, enn det frie markedet. Men det
te var en rent teoretisk debatt. Den sovjetiske økonomien skul
le vise seg å være ganske forskjellig fra de ideelle modellene 
økonomene opererte med. Etter det økonomiske sammenbrud
det i Øst-Europa 50 år seinere vet vi at planledelsen nok kunne 
være effektiv, men den hadde oversett det grunnleggende fak
tum at det var folket, som produsenter og forbrukere, som til 
syvende og sist avgjorde om planen ble til virkelighet. 
Planledelsen hadde ikke tatt hensyn til folks behov. Tvert om 
hadde de fjernet seg fra folket og brukte makt til å gjennomfø
re sine mål. 

Jeg mener ikke med dette å si at det ikke trengs teoretis
ke debatter om vanskelige spørsmål i den sosialistiske økono
mien. Siden JO-tallet er det produsert betydelig teori som vi 
kan dra nytte av i en slik debatt. Men, det må gjøres noe grunn
lagsarbeid før "spesialistene" overtar. Vi må først bli enige om 
hva vi snakker om når vi diskuterer sosialistisk økonomi. Og da 
er det bare begrenset hjelp å hente hos fagøkonomene. Etter 
min mening må vi nå først gå noen runder med denne mer 
grunnleggende debatten. Og da trengs det stor bredde i innspil
lene. Dette er derfor først og fremst et innlegg til "problemati
seringsfasen" i det store prosjektet: en ny sosialistisk økonomi. 

Ill. Hva mener vi med sosialistisk økonomi? 

Kan vi snakke om "en sosialistisk økonomi"? Marx ga oss ing
en oppskrift. Han gikk heller aldri inn på de organisatoriske 
konsekvensene av de tiltakene han foreslår. I følge Alec Nove 
motsier Marx til og med seg selv(Nove 1983: 118). I 
Manifestet og andre skrifter fra 1848-50 legger han stor vekt på 
sentralisering av makt mens han i Borgerkrigen i Frankrike fra 

1872 snakker om selvstyrte desentraliserte enheter. , .. 
Enkelte steder er Marx svært utopisk, som når han i 

Manifestet agiterer om framtidssamfunnet av overflod og uten 
arbeidsdeling. Andre steder, som i Kritikken av Gotha
programmet, blir han nøktern og konkret. 

Marx forsto at sosialismen ikke kan konstrueres fritt et
ter folks vilje, som et himmelrike. Han understreker hvordan 
sosialismen, på samme måte som tidligere samfunnssystemer, 
gjennomgår en dialektisk utviklingsprosess so_m både forandrer 
menneskenes livsbetingelser og menneskene selv. 

Ut fra dette er det også meningsløst å snakke om en so
sialistisk økonomi. Ulike land og regioner vil utvikle sine sær
egne veier til sosialismen avhengig av det økonomiske utvik
lingsnivået og særegne trekk ved folkenes produksjons- og le
vemåte. Men Marx gikk aldri grundigere inn på hvordan en slik 
økonomi skulle utvikles. Heller ikke andre sosialistiske teoreti
kere gikk mer inngående inn på hvordan økonomien i et sosia
listisk samfunn skulle organiseres. Som Don~ld Sassoon peker 
på i sitt store og meget grundige verk om den vest europeiske 
sosialismens historie: "Sosialister så ikke ut til å være særlig in
teressert i sosialismen" (Sassoon 1997: 20). Marx peker likevel 
på noen fellestrekk ved utviklingsprosessen og det sosialistiske 
økonomiske systemet: 
A. Den sosialistiske økonomien springer ut av den kapitalistis
ke og preges fortsatt av "fødselsmerker". Under utviklingen vil 
både samfunnet og menneskene forandres. 
B. Den økonomiske omfonningen må berøre hele samfunns
økonomien, fra hvordan folk ordner seg i husholdet til organi
seringen av produksjonen. 
C. Den sosialistiske ledelsen må snarest sentralisere produk
sjonsmidlene. Dette skjer både ved statlig drift og arbeiderstyr
te bedrifter som slår seg sammen til nasjonale enheter 
D. Fra samfunnets totalproduksjon må det settes av ressurser 
både til reproduksjonssektoren og andre kollektive virksom
heter. Resten fordeles til produsentene etter innsats. 
E. Byråkratiet kontrolleres gjennom valg og lav . lønn. 
Lønnsnivået skal være som gjennomsnittslønna i samfunnet 
slik at byråkratene ikke skal klamre seg til sine posisjoner ut fra 
økonomiske interesser. 
F. Sosialismen må utvikles ut fra en felles aksjon fra siviliserte 
land hvor det er hensynet til "det internasjonale folke
fellesskap" som teller. Eller for å sitere Marx om hva som er 
av- gjørende i de siviliserte landa: "Arbeidernes forente ak
sjoner er av de første forutsetninger for proletariatets frigjø
ring" (Lenin 1977: 28. Her menes det felles aksjoner av arbei
dere i flere stater). 

Et samfunnssystem svitsjer ikke tvert over til et annet 
ved at det skjer en revolusjonering av maktforholda. Men de 
sosialistiske regjeringene hadde som mål å gjennomføre den 
såkalte overgangsfasen fortest mulig slik at den sosialistiske 
økonomien kunne utvikles raskt. Den såkalte M-L-modellen 
for en sosialistisk økonomi er bestemt av modellene som ble ut
viklet i Sovjet, Jugoslavia og Kina i denne overgangsfasen 
(Lysestøl 1970). Helt sentralt i tenkningen var spørsmålet om 
konsolidering av partiets makt, nasjonalisering av produksjons
midlene og avskaffingen av småproduksjon på landsbygda. 
Den revolusjonære forandringen skulle gjennomføres ovenfra 
og det skulle skje fortest mulig. Når det Jugoslaviske KP 
gjennomførte nasjonaliseringsprosessen fortere enn noen andre 
land, var dette et av Titos sterkeste våpen mot Stalin i den store 
konflikten i Kominform 1948. To år etter revolusjonen var all 
storindustri, alle banker, all transport og all engroshandel 
nasjonalisert! (Lysestøl 1985: 43). Det er ingen tvil om at store 
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deler av folket var entusiastisk for den nye økonomien. Men 
var de blitt spurt til råds? Var det satt igang demokratiske 
prosesser som sikret at det som ble bygd opp var i folkets inter
esser? Nei, graden av demokrati og folkelig deltagelse var aldri 
et sentralt kriterium i de klassiske forestillingene om sosial
istisk økonomi. Allerede Alec Nove, den store "sovjet
eksperten" peker på denne viktige svakheten i sitt store arbeid: 
The economics offeasible socialism (Nove 1983: 11). Nove po
lemiserer mot de utopiske ideene om en konstruert idealsosia
lisme over hodet på de menneskene som lever i samfunnet. 
Hans "mulige sosialisme" er bare mulig om folket, gjennom 
demokratiske prosesser trekkes med. Kriteriet for hva som kan 
kalles sosialistisk økonomi må derfor suppleres med et krav om 
politisk og økonomisk demokrati. 

Dette er enda sterkere understreket av en annen stor 
marxistisk teoretiker, Raya Dunayevskaya. Hun kritiserer hele 
den marxistiske tradisjonen etter Lenin for å behandle mennes
kene som objekt, og ikke som deltagende og bestemmende 
subjekter i revolusjonsprosessen (Dunayevskaya 1989). 

Etter min mening må spørsmålet om demokrati være 
helt sentralt når vi i dag skal trekke fram de viktigste kriteriene 
for hva vi mener med en sosialistisk økonomi. 

Det sosialistiske økonomiske systemet vil måtte utvikles 
i en prosess fra lavere til høyere stadier. Marx snakker ofte om 
to hovedstadier. I det høyeste stadiet er produksjonen og 
samfunnsformene di langt utviklet at menneskene kan ta etter 
behov. Denne prosessen må styres av målsettinger som skiller 
sosialismen kvalitativt fra kapitalismen. I teorien formulerte 
Stalin dette målet på en måte som jeg mener fortsatt har me
ning: Å forsøke å dekke folks allsidige behov stadig bedre. 
Også diktatorer og patriarker kan formulere fine mål, lage va
kre hager og institusjoner! Men målene blir bare propaganda 
om ikke folket far muligheter til å gi dem innhold og kontrolle
re det som sies mot virkeligheten. 

Om vi flytter oss fra tidligere sosialistiske land til da
gens Norge og forestiller oss byggingen av en norsk sosialisme, 
er det lett å skjønne at heller ikke her vil alle forandringer skje i 
ett sprang. Det norske økonomiske systemet består av et til
synelatende mylder av produsenter og økonomiske forbind
elser: Millioner av varer og priser, verdensmarked. 

I 02 .000 aksjeselskap, 11.000 industribedrifter, herav 
7000 med under I O ansatte! I Bygg og anlegg er det 18.000 en
mannsbedrifter og 14 000 andre. I detaljhandel er det 42.000 
bedrifter. Etter min mening kan det ikke kreves at all produk
sjonen skal være nasjonalisert før en snakker om sosialistisk 
økonomi. Fortsatt vil det være pri-
vate bedrifter som styres av profitt 
maksimering i lang tid og som 
hele tida ~r 'Jå kollisjonskurs med 
den nye, sosialistdominerte folke-
forsamlingas overordna mål. 

Når prosessen bare er av
hengig av Partiets strategi og tak
tikk kan selvsagt de fleste tiltak 
gjennomføres diktatorisk. Men 
stiller vi krav om demokrati kan 
ikke prosessen gå fortere enn det 
folket er villig til å akseptere . En 
sosialisme i et land som Norge 
skal bygges av en befolkning som 
ikke bare har en sterk fellesskaps
forståelse. 150 år med kapitalisme 
eller mer har også satt sterke spor i 
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For-sosialisme 

tankene, vanene, kulturen. Det er komplisert nok å organisere 
sosialistiske produksjonsformer i storindustrie*. Jeg er overbe
vist om at folkevalgte forsamlinger vil forsvare markeder, pri
vat produksjon og ulikheter i lang tid etter e1 revolusjon Geg 
forutsetter her en sosialisme innført innafor J t tidsperspektiv 
hvor vi har mulighet for å forestille oss hvordf1n 'virkeligheten 
ser ut!). Det som vil være avgjørende for folk er at utviklingen 
går i riktig retning og at forandringen skjer på deres premisser. 
På bakgrunn av de negative erfaringene folk htr fra såkalt sosi
alisme i tidligere tider vil med stor sikkerhet mange heller ha 
markeder og utbytting enn et reaksjonært plan(.iiktatur. 

Etter denne gjennomgangen vil jeg ptøve å summere 
opp erfaringene og diskusjonen med å lanseJ~ noen sentrale 
kriterier for hva som menes med en sosialistis økonomi: 
A. Alle viktige maktorgan må være folkevalg og ha et flertall 
som ønsker sosialisme. 
B. Målene for den økonomiske utviklingen å være utviklet 
gjennom en demokratisk planprosess hvor e økende del av 
folket deltar aktivt. 
C. Det overordna målet for utviklingen må v re å dekke fol
kets allsidige behov stadig bedre. 
D. Den sosialistiske omforminga må omfatte ele økonomien, 
også organiseringen av husholdet og lokalmilj et. 
E. De viktigste produksjonsmidlene må være i amfunnsmessig 
eie (statlig, kommunalt, kollektivt) 
F. De viktigste behovene dekkes utafor marll;.edet innafor en 
bruksverdiorientert produksjon. Målet må væ(e å avskaffe va
reproduksjonen på stadig flere områder. 

Innafor disse vide rammene vil ulike st~ter utvikle sosi
alistiske økonomier med særegenheter både i forhold til hva 
som skal produseres, hvordan forbruket skal fqregå og hvordan 
produksjonen skal organiseres. 

IV. Sosialistisk økonomi - en prosess. 

Når kapitalismen igjen bryter sammen og borgerskapet mister 
makta, vil det skje i land og deler av verden i svært ulik situa
sjon. For noen vil det ta lang tid for sosiali~tiske former for 
økonomi kan utvikles. Land i den 3.verden uqen demokratiske 
tradisjoner og med lavt utdanningsnivå, trenger en lang og van
skelig overgangsperiode. I land med høyt utvikla industri og en 
langt utvikla samfunnsmessig organisering kan raskere omor-

Kina 

Figur 1. Lands potensiale frr å starte opp
byggingen av en sosialistisk økonomi. 

Sosialisme 

Norge 

Portugal 

Jugoslavia 
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ganisere det økonomiske livet slik at en sosialistisk utvikling 
kan starte. Det er også mulig å tenke seg at land med en høyt ut
vikla økonomi kan gjøre overgangsperioden kortere for mindre · 
utvikla land ved å gi omfattende økonomisk hjelp, hjelp til opp
bygging av helsevesen, utdanning etc (For ordens skyld under
streker jeg at det ikke er en tilstrekkelig sammenheng mellom 
økonomisk utvikling og samfunnets demokratiske tradisjoner). 

I figuren har jeg illustrert hvordan jeg tenker meg ulike 
land posisjonert i forhold til utviklingen av en sosialistisk øko
nomi. 

Dersom en bare fokuserer på de politiske maktforholda, 
vil trolig Norge fortone seg som et land hvor kapitalismen er 
konsolidert som system. Dersom spørsmålet om statsmakta er 
det eneste kriterium på sosialisme, er det ingen tvil om at det er 
land i den 3.verden hvor makthaverne først står for fall (Jfr. 
opprøret i Indonesia). Men marxismens forestilling om sosia
l isme stiller langt større krav til samfunnsforandring enn at vi 
far regjeringer som kaller seg sosialistiske! Ut fra de kriteriene 
jeg har skissert over er den samfunnsmessige tilpasningen i 
Norge kommer langt nærmere sosialistiske samfunnsformer 
enn Kina eller dagens Indonesia. Dagens Norge har utvikla en 
kapitalistisk samfunnsform som på mange områder er over
moden for forandring i sosialistisk retning. Bare en sosialistisk 
økonomi vil være i stand til å videreutvikle disse produksjons
formene og organisasjonsformene videre. Et svært godt eksem
pel på dette er borgerskapets intense kamp for å hindre en vi
dereutvikling av den offentlige sektoren. De samfunnsmessige 
produksjonsformene utvikler seg under kapitalismen til et visst 
nivå, men en videreutvikling til beste for folket kan bare skje 
under sosialismen. Under har jeg listet opp noen slike forhold 
som viser hvor langt dagens Norge har kommet i forhold til det 
å bygge sosialismen (Listen er ikke rangert og ikke særlig sys
tematisk): 

a. Et Nasjonalregnskap som gir store muligheter for 
økonomisk oversikt og analyse. Det jobbes alt i dag med å ut
vikle tidsnyttingsregnskap for husholdet. Moderne datatekno
logi gir store muligheter til å lage ressursregnskap , utvikle al
ternative modeller som kan legges fram til diskusjon og av
stemning. Dette avanserte planregnskapet koblet til moderne 
datateknologi gir ulike folkevalgte forsamlinger, fagforening
er, partier eller organisasjoner store muligheter for å få foretatt 
egne analyser og beregninger. Her ligger mengdevis av spen
nende nye forskningsoppgaver for tusener av store og små "for
skere"! 

b. Godt utbygde planavdelinger i stat, fylker og kommu
ner som alt er igang med å tenke langsiktig og samfunnsmes
sig. Denne planprosessen må demokratiseres og nye områder 
må prioriteres. Men en sosialistisk planleggingsprosess i Norge 
starter langt fra med blanke "rk! 

c.Yi har erfaring fra en stor kollektiv forvaltningssektor 
som i prinsippet drives etter behov. I dagens kapitalistiske 
Norge er dette ikke nødvendigvis folks behov, men denne pro
duksjonsformen er vi godt kjent med. Kommersialiseringa av 
offentl ig sektor er nå i ferd med å rasere deler av den bruksver
diorienterte produksjonen, men enda tilbys storparten av f.eks 
helse- og utdann ingstjenestene gratis eller til en svært lav 
pris. Det er også utviklet gode kontrolprosesser for å hindre 
korrumpering av systemet, Riksrevisjon, Kommunerevisjon, 
Kontrollutvalg etc. 

d. Vi har produksjonsfonner som i sin samfunnsmessige 
karakter uten alt for store problemer kan overtas av folkevalgte 
forsamlinger, store statsbedrifter som tele, post, jernbane. Store 
kommunale bedrifter. Aksjeselskap, offentlige og private, hvor 

eierne bare er fjerne figurer. . . . . 
Vi har til og med en Kredittlov som, om den anvendes 

gir folkeforsamlingen mulighet for betydelig styring med kre
dittpolitikken! Vi har også erfaring fra drift av store stats - og 
kommunalt eide bedrifter som i dag styres av profitt, men ikke 
nødvendigvis maksimalprofitt. 

e. Trekk ved det parlamentariske demokratiet kan føres 
videre inn i det sosialistiske demokratiet. Det er i Norge lang 
erfaring fra et desentralisert folkevalgt system med frie valg. 
Dette er et langt skritt mot sosialistisk demokrati i forhold til de 
erfaringene Marx satt inne med. Vi må demokratisere og utvik
le systemet videre. Men det er lite trolig at de sosialister som 
lanserer ideen om å knuse statsapparatet vil fa særlig oppslut
ning i folket! A kaste all erfaring på sjøen og starte på "skrætsj" 
betyr å be om problemer. Jeg kan vanskelig forestille meg at en 
slik politikk far oppslutning i folket? 

f. Vi har en befolkning med høyt utdanningsnivå hvor 
relativt mange har langt utvikla forståelse for internasjonal so
lidaritet, fagforeningsbevissthet, kvinnebevissthet og miljøbe
vissthet. Når vi stiller kravet om folkelig deltagelse vil selvsagt 
folkets politiske nivå være av største betydning for hvor fort 
samfunnsforandringene kan skje. Dette understreker også 
Marx i et brev til Kugelmann: "Sosial framgang kan måles nøy
aktig ut fra den sosiale posisjonen det svake kjønn har (Sassoon 
1997: 411). En stor del av befolkninga kan nå ta ei regjering 
som er på parti med dem i viktige spørsmål! Istedet for at de 
skal hindres i å fremme sine krav skal de nå oppmuntres til å ut
vikle ideer og politikk. 

Hvordan disse formene kan utvikles, hvor fort prosessen 
drives fram, avhenger av evnen til å skape entusiasme, til å løse 
motsetninger og til å inngå kompromisser. Dette vil være av
gjørende både for evnen til å utvikle produktivkreftene og for 
mulighetene til å eksperimentere med nye organisasjonsformer, 
husholdsforrner etc. Det vil være nok av motstandere. Men. 
høyrepartier og restene av borgerskapets organisasjoner må ga
ranteres demokratiske retter og ytringsfrihet. Deres reaksjonæ
re utspill må forst og fremst møtes av et sterkt folkelig demo
krati. Den sosialistiske regjeringas evne til kompromisser er 
også viktig her. Borgerskapet vil sikkert forsøke åta kapitalen 
ulovlig ut av landet og prøve på andre former for sabotasje. 
Deres mulighet for å lykkes avhenger av hvor stor oppslutning 
planene for sosialistisk utvikling har i folket og av revolusjo
nens internasjonale karakter. Dersom kapitalismen bryter sam
men i store deler av Europa vil selvsagt kontrarevolusjonære 
ha mindre å spille på enn om revolusjonen bare skjer i et lite 
land. 

Men, en utopisk venstreopposisjon kan være like van
skelig å takle for ei sosialistisk regjering som hele tida må ta 
hensyn til hva som beste!'nmes av folkevalgte organer. Kanskje 
vil mange sosialistiske partier delta med egen presse og propa
ganda. Det er ikke vanskelig å forestille seg agitasjonen mot å 
tillate private småprodusenter som utbytter arbeidsfolk. 
Kanskje vil noen kreve umiddelbar avskaffing av markeder. 
Avskaffing av pengeøkonomien. Full rotasjon i arbeidsproses
sen for å avskaffe arbeidsdelinga. Fjerning av alle fordeler for 
kapitaleiere og ledere etc. 

Denne opposisjonen må utnyttes konstruktivt. Det er av
gjørende at det finnes noen som vokter på tendenser til "pam
pevelde", at ledere "gifter seg" med maktposisjoner' Ideene må 
tas på alvor. Og det må stimuleres til å prøve ut ulike styrings
former. Men, de sosialistiske partiene skal ikke i prinsippet ha 
mer de skulle sagt enn andre partier. Jeg er imot særretter til so
sialistpartier og "arbeidsfolk". In:1føring av slike særrettigheter 

39 



www.pdf-arkivet.no/ (2022)

. skaper garantert nye motsetninger. Etter min mening må sosia
listpartiene jobbe for en langsiktig avskaffing av privilegier, 
men et blikk på den norske klassestrukturen viser at innføring
en av egalitære forhold vil være langt fram. Samtidig er det 
også klart at antallet personer som tilhører den virkelige over
klassen er lite: 

Fra 1981 til 1995 er tallet på arbeidere redusert med 
I 00.000 til 9 I 0.000, tallet på småborgerskap, lavere + høyere, 
er økt med nesten 400.000 til 970.000. Her utgjør kvinnene 
50%. Tallet på pensjonister, arbeidsuføre og syke er økt med 
200.000 til 490.000. Høyere funksjonærer og private nærings
drivende (unntatt bønder) er økt med 40.000 til 320.000. 

Her finnes trolig det sjiktet som har mest å tape på sosi
alistiske forandringer. Dette er i dagens Norge I 0% av den 
voksne befolkninga. Det må finnes andre måter å nøytralisere 
det reaksjonære sjiktet på enn bruk av makt og politi. Hard 
skattlegging, nedprioritering av luksusproduksjon og luksusim
port og tilbud til overklassen om å delta aktivt i samfunnsutvik
linga med sin kunnskap, må være fornuftigere taktikk for ei re
gjering som har en langsiktig sosialistisk strategi . 

For at ingen skal tro at jeg mener alle forbedringer først 
kan skje etter en lang overgangsperiode, understreker jeg at det 
er av stor taktisk betydning at den nye, sosialistiske regjeringa 
også snarest mulig gjennomfører velferdstiltak som markerer 
"ei ny tid" : 6 timers arbeidsdag. Gratis barnehager. Gratis studi
er. Arbeid til alle. Heving av minsteinntekt. Storsatsing på el
dreomsorg! Erfaringer fra alle revolusjoner som har som mål 
bedring av levekårene for det store flertallet er at det i den før
ste fasen skapes en sterk entusiasme. Denne entusiasmen må 
brukes til å sikre de første viktige levekårsforbedringene. 

V. Viktige motsetninger som må løses. 

Jeg startet innledningsvis med å si at jeg oppfatter diskusjonen 
om sosialistisk økonomi til å være i "problemformuleringsfa
sen". I dette avsnittet vil jeg liste opp det jeg oppfatter som de 
viktigste utfordringene/problemene en sosialistisk økonomi vil 
stå overfor. Det blir en viktig oppgave for de sosialistiske parti
ene å drive fram diskusjonen om disse spørsmålene: 

I. Kampen mot imperialismen må ha første prioritet. 
Dette må være et sentralt mål i hele den revolusjonære strate
gien og det må være et sentralt mål for det sosialistiske lan
det/regionen. Den sosialistiske strategien kan ikke knyttes til en 
snever målsetting om "et sosialistisk Norge" (RVs 
Prinsipprogram 1997). Sosialismen er nettopp internasjonal: 
Arbeidere i alle land, foren dere. Og dette er ikke bare en idea
listisk visjon. Den er basert på arbeiderklassens erfaring med 
det internasjonale borgerskapet og imperialismen. Et sosialis
tisk landområde som lykkes, er en enorm inspirator for folk på 
jorda. Men jo større områder som gjennomfører den sosialistis
ke bygginga samtidig, jo større muligheter har en for å lykkes i 
kampen mot imperialismen. De imperialistiske landa som fort
satt finnes vil ikke bare være en konstant inspirator for den 
hjemlige reaksjonen. De vil fortsette utbyttingen av arbeider
klassen og folket i sine områder, være en konstant krigstrussel 
og hindre en internasjonal handel som tjener sosialismen 

Gode eksempler på hvor fort land kan isoleres av inter
nasjonal finanskapital er Chile i 1973, Perus kamp mot gjelds
krisa i 1982, Jugoslavias forsøk på å forsvare seg mot gjelds
krisa på 80-tallet eller USAs boikott av, og konspirasjoner mot, 
Cuba. 
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Et rikt sosialistisk land må organisere sin økonomi ut fra 
et internasjonalt perspektiv til beste for alle f~kene på jorda. 
De sosialistiske partiene må agitere for at både prganisering av 
økonomien og ressursbruken tjener denne intemasjonale kam
pen. 

2. Kamp mot rovdriften på jordas miljø og mi jøødeleggelser. 
Kunnskapen om de negative sidene ved industfiell produksjon 
og høyt materielt forbruk har delvis vært ukjent for tidligere so
sialister. Men også i framtida kan ei sosiali~tiske regjering, 
presse_t av ~a_vet om rask produk_tivitets~tvik~ng'. fris~es_ ti_l å 
neglisJere milJøspørsmål. Etter mm mening å e1 sos1ahst1sk 
regjering snarest avklare hvilken ressursbruk o hvilke produk
sjonsformer som er miljøvennlig. Det kan bety o~slag om kraf
tig redusert oljeproduksjon, 30% reduksjon i !forsyning, be
grensing i kraftkrevende industri og sterk økin av matvarepro
duksjonen. Det må startes en stor diskusjon o bilfri byutvik
ling og hele transportsystemet må gradvis omorganisering mot 
mer kollektivt, bane og båt. Bilen har i 40 år v~rt symbolet på 
individuell frihet. I dag kveler bilbruken ind~strisamfunnene 
samtidig som industrien rundt bilen er ver ens mektigste. 
Hvordan bilen skal brukes i framtida blir der r et av nøkkel
spørsmåla for den sosialistiske økonomien. 

Miljøkravene setter også grenser for o fanget av inter
nasjonal handel. Handelen må være ressursven lig. For åredu
sere transportmengden blir det viktigere å handle med 
Russland enn med Canada, med England 9nn med Japan. 
Miljøkravene har også stor betydning for valg r v produksjons
teknikk, husholdsorganisering og transportsyst mer. 

Men, vil folk godta dette? Her oppstår "motsetninger i 
folket" som må løses gjennom diskusjonerme informasjon og 
nye diskusjoner. 

3. Planen må utvikles nedenfra, ut fra folks ehov. 
All erfaring fra sosialistisk planlegging til nå iser at folks be
hov er neglisjert. Å få fram folks hverdagsbe ov, i husholdet, 
boområdet, distriktet, fritidsbehovene etc. e oppgave nr. I. 
Bare det store folkeflertallet har kunnskapene m hvordan fol
ket selv vil ha det!. Og ingen er her mer ekspetjt enn andre . Her 
ligger en enorm utfordring og det gir store kreative muligheter. 
Skal sosialismen i sitt innhold skille seg fra kapitalismen, må 
folks behov, måten de vil leve livet sitt på, s~å i fokus. Men, 
hvordan takle de tallrike motsetningene som vil oppstå? Her 
har vi alt i dag erfaring fra det borgerlige lo aldemokratiet. I 
forhold til land i Øst-Europa, har det som er ut iklet av folkelig 
demokrati i Norge betydelig legitimitet. Vår ppgave blir åta 
vare på det bra og videreutvikle lokaldemokrat et. Her er ett ek
sempel på noen demokratidilemmaer som må løses: Folk i ett 
område, en bydel eller bygd, kan prioritere an erledes enn folk 
i et annet område. All erfaring tyder på at bes I tnjnger bør fat
tes på lavest mulig nivå. Men friheten til å velge innebærer 
selvsagt også friheten til å velge forskjellig. 9et kan godt ten
kes at folk i et område velger andre miljøstandarder enn folk i 
et annet område. Eller at forskjellen i sosiajhjelpssatser blir 
enda større enn i dag? Dette viser at selv om t olks behov skal 
bestemme og folkestyre innafor små enheter e grunnlaget, kan 
det tenkes flertallet ønsker at ganske mange vedtak fattes på 
høyere nivå. Kan det tenkes at den "samfunn ~messige bevisst
heten" er utviklet så langt i Norge at folk øn~ke~ mange slike 
beslutninger fattet på et relativt høyt nivå, som fylke eller stat
lig? 

De sosialistiske partienes oppgave blir bl.a å argumen
tere for "motstrømsbehov", behov som dreier seg om langsikti-
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ge forhold, om miljø, om forhold til folk andre steder på klo
den. 

4. Gradvis avskaffing av penger og varemarked 
Et første tiltak, før vi snakker om sosialistisk økonomi, er å sik
re kontrollen med storkapitalen. Dette er nødvendig for å sikre 
at folkeflertallet har den virkelige makta. Hvordan skal så ei 
sosialistisk regjering takle markeder og penger? Da Marx gjen
nomførte sine analyser av kapitalismen, hadde han ingen erfa
ring fra den formen for kollektivt forbruk som er utviklet under 
kapitalismen. Folks behov for utdanning, helse og mye annet 
tilbys i dag gratis eller delvis gratis og finansieres over statlige 
budsjetter. 1 dag vet vi at det er mulig. Vi har kunnskaper om 
styringssystemer og effektiviseringsmetoder. Vi vet at det må 
ikke gå som ny - liberalere påstår, at når prisen går mot O øker 
etterspørselen mot uendelig (At folk misbruker alt som er gra
tis) . Det må heller ikke være slik at folk ikke gidder åjobbe om 
det ikke finnes økonomiske incitamenter. Vi vet også at selv en 
offentlig sektor under kapitalismen kan dekke viktige behov og 
at det ikke er slik at bare et betalt, markedsbasert helsevesen 
kan hindre køer. Men, jeg har heller ingen tro på et norsk 
Gosplan, som sentralt har kontroll med det uendelige tallet på 
transaksjoner som gjennomføres i en komplisert økonomi. Selv 
om moderne datamaskiner kan regne ligningssystemer som 
overgår alt Marx kunne forestille seg, vil et for stort sentralt 
planbyråkrati bli en farlig maktkonsentrasjon og fjernt fra folks 
hverdag. 

Jeg tror ikke veien å gå er å innføre en "arbeidsverdi
økonomi" hvor folk får kuponger påstemplet arbeidstimer iste
den for penger. Mye mer realistisk er en utvikling hvor en sta
dig større del av økonomien blir bruksverdiorientert og folk får 
etter behov. Nødvendige matvarer blir gratis. Standardboliger 
blir gratis. Der det fortsatt skal tillates markeder må vi ha sterk 
konkurransekontroll. REMA - "monopoler" må forbys for å 
styrke konkurransen. Det må inngås avtaler med private eiere 
som sikrer dem profitt samtidig som ansatte sikres omfattende 
medbestemmelsesrett. Slik kan det beste i markedsøkonomien 
utnyttes samtidig som markedene omfatter en stadig mindre 
del av økonomien. Det må innføres felles valuta i hele det sosi
alistiske området for å lette utviklinga av produksjonen, hande
len og planleggingen og for å hindre valutaspekulasjon. 
Datateknologien har åpnet for helt nye muligheter for virkelig 
produktinformasjon slik at mye av den sløsende og villedene 
reklamen kan avskaffes. En sosialistisk økonomi som omfatter 
et stort område rikt på ulike råvarer og kunnskap, kan raskere 
sikre så stor tilgang på ulike produkter og produktkvaliteter at 
produktene kan tilbys gratis. Dette vil selvsagt senke alle vare
priser og behovet for penger og pengenes makt reduseres. Her 
ligger imidler>id store fagøkonomiske 11tfordringer som er be
handlet av flere teoretikere innafor den politiske økonomien. 

5. Omfordeling - ikke produksjonsvekst, må stå i sentrum. 
Mens M-L-modellen legger avgjørende vekt på økt produk
sjon, må sosialister i de økonomisk utvikla landa legge avgjø
rende vekt på omfordeling av verdier. Først og fremst gjelder 
det omfordeling mellom fattige og rike land. Men også innafor 
landa kreves drastisk omfordeling: Fra byene til landsbygda, 
kystområdene og fjellbygdene . Fra borgerskapet og høytlønte 
til arbeidsløse, uføre, trygdede og lavtlønte. Fra privat forbruk 
til kollektivt forbruk. Om folk vil godta en slik omfordelings
prosess avhenger av om folk oppfatter det som rettferdig og 
fornuftig. Dette stiller store krav til åpne diskusjoner og til tak
tikken og praksisen til den nye ledelsen. Det er ikke sikkert 

flertallet av befolkningen er enige med de organiserte sosialis
tene. Da er det bare å bruke den tida som trengs. Alternativet er 
sabotasje og svartebørs. Det har vi lært om fra 70 års erfaring 
fra Sovjetunionen og andre sosialistiske land! 

6. Organiseringen av produksjonen må bygge på arbeider
rådsprinsippet. 
Raskest mulig avskaffing av utbytting og fremmedgjøring er et 
mål. Det kan bare skje om arbeiderne på hver enkelt bedrift 
overtar styringa direkte, som arbeiderråd. Alle ansatte er etter 
min mening i denne sammenhengen arbeidere. Men her er det 
flere viktige motsetninger som må løses. For det første, forhol
det til de gamle eierne. Problemet er størst i små - og mellom
store bedrifter hvor de personlige eierne fortsatt spiller en rolle. 
Jeg mener det må tas taktiske "historiske hensyn", for å mini
malisere motsetninger. For det andre, hvordan unngå snever 
bedriftssjåvinisme? For å bedre egne levekår, vil de enkelte ar
beiderrådene slåss om den beste arbeidskrafta, kreve prisøking
er, sikre råvareforsyninger etc. Vi kan også få.:en utvikling mot 
profittmaksimerende arbeiderselvstyrte bedrifter. I så fall vil 
sosialismen raskt reversere til ny - kapitalisme. Mot en slik ut
vikling kan det sikkert både tas organisatoriske og økonomiske 
tiltak. Det kan f. eks bestemmes at bedriften ikke får arbeide 
mot maxprofitt, men at profitten bare skal være ubetydelig over 
rentenivået. Offentlig eide bedrifter i dagens Norge kan også 
styres av et politisk bestemt profittmål. Jeg tror ellers siktemå
let må være, slik Marx antyder, at arbeidere i ulike bedrifter 
slutter seg sammen i større enheter slik at konkurransen gradvis 
avskaffes. Moderne informasjonsteknologi vil gjøre alle slike 
prosesser stadig lettere. Sterk nedkorting av arbeidstida og 
gradvis avskaffing av kapitalismens ensidige arbeidsdeling, vil 
skape grunnlag for økt motivasjon og iderikdom. 

7. Husholdet må omorganiseres fra dagens ekstreme priva
te enhet til økende grad av kollektiv organisering. 
Dette må gjøres for å frigjøre arbeidskraft og tid, for å fjerne 
grunnlaget for kvinneundertrykking og for å spare ressurser. I 
boka Husholdets politiske økonomi viser jeg hvordan bare en 
liten øking i kollektiv husholdsorganisering sparer energi(Se 
Lysestøl 1992). Men her beveger vi oss inn på "intimsfæren" . 
Hvor fort kan vi gå fram? Metoden må være å gi plass for for
søk, eksperimenter med kollektive bo - og forbruksformer. Den 
store massen av studenter har mye erfaringer fra kollektive bo
former. Mange kommuner har gode erfaringer fra kollektivbo
liger for eldre. En framtidig sosialisme kan trekke på slike erfa
ringer og prioritere utviklingen av kollektive, sivile løsninger 
av ansvar for unger, ansvar for de som trenger ekstra omsorg og 
hjelp etc . 

Men den norske, individuelle, familieorienterte "være
måten " vil sikkert veie tungt i lang tid . Men også her kan det 
skje sprang i folks forestillinger. Dette er jo ikke akkurat nye 
ideer. De franske utopistene lanserte dem for over 200 år siden 1 

8. Det må bygges opp et mest mulig desentralisert byråkrati. 
Noen beslutninger må fattes på globalt nivå, rioen på kontinen
talt nivå, noen på statsnivå. men flest mulige beslutninger må 
fattes på regionalt nivå og lavere. Men uansett beslutningsnivå 
vil alle beslutninger kreve utredninger. tilrettelegging, kontroll. 
dvs administrasjon. Slik vil det fortsatt eksistere et byråkrati . 
Målet blir å sikre at byråkratiet blir underlagt demokratisk kon
troll og kritikk. Hvilke erfaringer har vi med det norske byrå
kratiet? Er det totalt korrupt og ubrukelig? Jeg tror de fleste må 
svare at slik er det ikke. Det er stor forskjell på det norske byrå-

41 



www.pdf-arkivet.no/ (2022)

kratiet og det byråkratiet Marx kjente eller byråkratiet i Øst
Europa og de fleste 3.verdenland. Selvsagt finnes det maktmis
bruk og korrupsjon også i vårt byråkrati, men på lavere nivå 
tror jeg vi må innrømme at folk i administrativt arbeid stort sett 
er hederlige og gjør en skikkeligjobb. Årsaken til dette er et ge
nerelt høyt utdanningsnivå, en allsidig utviklet økonomi, vel
ferdsordninger og andre særegenheter ved den nord-europeiske 
kapitalismen. Dette betyr at det heller ikke er snakk om å 
"knuse hele statsapparatet", men tvert om å utnytte mye av den 
erfaringen og kunnskapen som finnes hos de titusener som i 
dagjobber i byråkratiet. Målet må fortsatt være, slik Marx un
derstreker, at staten må avskaffes i takt med avskaffing av klas
sene. Jeg tror også Marx sine retningslinjer basert på erfaringer 
fra Pariserkommunen, kan være nyttige å studere. Men, det er 
ingen grunn til å se på byråkratiet som en kollektiv fiende når 
ett nytt, desentralisert system skal bygges opp. 

9. Alle skal ha rett til arbeid i en eller annen form. 
Arbeidstida må reduseres til f.eks 5 timer og folk må ta mulig
heter til å delta i styring, til studering, til kultur og til å utvikle 
seg til allsidige mennesker. Dette må gjelde alle arbeidsdyktige 
mennesker i landet. På ta områder vil sosialismen så umiddel
bart oppleves som overlegen kapitalismen som i synet på folks 
arbeid. Erfaringer fra kapitalismen har vist at de fleste kan greie 
det meste når de far opplæring, hjelp og praksis! 

Den samfunnsmessige spesialiseringa må avskaffes 
planmessig slik at folk ikke blir brikker i et maskineri men all
sidig deltagende i byggingen av det nye samfunnet. Men dette 
vil heller ikke kunne gjennomføres uten problemer. Hvem vil 
f.eks frivillig gi opp interessante jobber og heller vaske gulv, 
jobbe i kantiner eller re senger på sykehjem? I større grad enn i 
dag må folk dele på tungt og ensformig arbeid. Dette vil bli mer 
naturlig med et annet syn på hva slags arbeid som er viktig, 
med kortere arbeidstid og med fjerning av lønnsomhetspresset. 
1 dag er ofte lønnssystemet omvendt proporsjonalt med tyng
den/ensformigheten av arbeidet. Når markedskreftene spiller 
en mindre rolle kan det også endelig gå an å diskutere "Hva er 
ei rettferdig lønn?". Et lønnssystem som i større grad belønner 
folk etter ytelse, vil også bidra til økt motivasjon for åta et tak 
når de slitsomme jobbene skal gjøres. 

VII. Mot "fremmedgjøring" av forestillingen om sosia
listisk økonomi 

Det har vært to viktig målsettinger med dette innlegget. Den 
ene har vært å få diskusjonen om sosialistisk økonomi ned på 
jorda. Den andre, å styrke forståelsen av det enormt positive 
"grunnarbeidet" som er gjort av folket i et samfund av vår type. 
På område etter område har samfunnsforholdene "beveget seg 
mot sosialismen". Til nå har debatten i alt for stor grad vært do
minert enten av de "=1bsolutte", som forestiller seg det "feilfrie 
samfunnet" eller av spesialistene på marxistisk økonomi. RVs 
styrke må være en kritisk udogmatisk holdning og evne til kre
ativitet. Svakheten er at vi i liten grad kjenner de teoretiske de-
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hattene som har vært og i liten grad kjenner t allsidige erfa
ringene som finnes fra forsøk med_ kollektiv ø onomi, fra Øst
Europa, Jugoslavia eller fra Mondragon- ooperativene i 
Baskerprovinsen (Moene og Ognedal 1990). angel på kunn
skap og diskusjoner har ført til at jeg tror stor deler av RV er 
"fremmedgjort" i forhold til det å diskutere so ia~istisk økono
mi. Jeg håper nå RV kan ta initiativ til en seri diskusjons - og 
studieprosjekt etter dette seminaret. 

Uten meninger om den sosialistiske øk nomien, om ba
sisen for det sosialistiske samfunnet, står det s sialistiske parti
et i beste fall på en fot. Kritikerne som hevder ft sosialismen er 
død, har på en måte rett, den "gamle" sosialispten er død. Det 
skal vi være glad for. Men, lærdommene må i e gå i glemme
boka. Her har vi et ansvar. Det blir vår oppga e å gjenreise en 
sosialisme som hverken er utopisk eller teori r de spesielt in
teresserte. 

Kilder og anbefalt litteratur 

Bukharin, N. I 979. The politics and economics of e transition period. 

London: Routledge& Kegan Paul. 

Draper, Hal. 1990. Karl Marx's theory of revol~tion. Vol.IV. New 

York:Monthly Review Press. 

Dunayevskaya, Raya. 1989. Philosophy and Rervo ution. New York: 

Columbia University Press. 

Elster, Jon. 1988. Hva er igjen av Marx?. Oslo: Universit storlaget 

Ericsson, K.1992. Den flerstemmige revolusjonen. 

Oslo: Forlaget Oktober 

Fossum, E. 1984. Fra Stalins Sovjet. Oslo: Forl ag Oktobe 

lsachsen, J ,Hamilton, C og T. Gyl fason. 1992. On tilling til marked. 

Oslo: Universitetsforlaget. 

Lange,O, M.Taylor. 1964. On the economic Theory o · Socialism.London: 

McGraw-Hill Book Company 

Lenin, V.1.1960. Selected works in 3 vol. Moscow 

Lenin, V.I. 1977. Marx-Engels-Marxisme. Oslo: Oktober orlag 

Lysestøl, P.M. 1970. Den marxist-leninistiske modellen ~ r byggingen av sos i

alismen og spørsmålet om privat eiendomsrett til produks onsmidla. En kriti sk 

analyse av det samfunnsøkonomiske sys temet i Jugoslavia. Spesialoppgave. 

Universitetet i Oslo 

Lysestøl, P. M. 1985 . 

Ol1ober 

Lysestøl, P. M. 

Universitets forlaget. 

Jugoslavia- et forsøk på sosialir me. Oslo : 

1992. Husholdets politiske okonomi . 

Forlaget 

Oslo: 

Mandel, E. 1977. Marxist Economic Theory.London: Met lin Press 

Marx, Karl. 1971. Capita!. Vol.li. Moscow: Progress Pub ishers 

Marx, K og Engels F. 1968. Karl Marx and Frederick En els . Selected Works. 

London: Lawrence and Wishart Ltd. 

Moene, K.O og T.Ognedal. 1990. Marked uten kapitali s1 e. Okonom isk demo

krati med selveide bedrifter. Oslo: ad Notam. 

Nove, A. 1961. The Soviet Economy. London: George A len & Ull\\ in . 

Nove, A.1983. The Economics of F easible Socialism. L ndon George All en 

& Unwin. 

Rød Valgallianse. 1997. Prinsipp- og arbeidsprogram. Os o. 

Sassoon, D. 1997. One hundred years ofsocial ism. Lond n: Fontana Press. 

Valen, Terje. I 992. Marxistisk renessanse • kommun i ti sk offensiv. Voss: 

Vestanbok forlag. 



www.pdf-arkivet.no/ (2022)

Hvorfor giør ikke norske 
kvinner revolusion? 

D
enne overskriften fikk jeg utdelt sammen med 
spørsmålet om hvorfor den norske arbeideren skulle 
gjøre revolusjon når han har høy nok inntekt til å 

kjøpe en Mercedes. Selv om jeg nok ikke vil forholde meg 
strengt til overskriften, har jeg valgt å beholde den for å vise 
kontrasten mellom enkelte arbeideres liv og situasjon, og 
det store flertall kvinner i Norge i dag. 

Jeg vil bruke dette innlegget til å vise hvorfor kvinne
perspektivet er avgjørende for at RV sin politikk skal bli 
riktig både på kort og lang sikt. Kvinneperspektiv kan være 
så mye. Vi må ha de riktige brillene på når vi analyserer da
gens samfunn både i Norge og i verden. Vi må bruke denne 
analysen i utforminga av dagens politikk. Samtidig må vi 
bruke analysen og erfaringene fra dagens politiske arbeid til 
å gradvis få en klarere forståelse av hvilket samfunn vi vil 
ha i framtida. Etter min mening er det relativt lett å si hva 
slags samfunn vi ikke vil ha. Det er nok av eksempler på det 
jeg iallfall ikke vil jobbe for å få til. 

Reformarbeid 

Jeg tror at de fleste radikale som arbeider med fagforenings
politikk (som er utgangspunktet for dette seminaret) bruker 
størstedelen av tiden til reformpolitikk. Selv er jeg aktiv i 
fagforeningsarbeid og kvinnepolitikk, og i min hverdag der 
er det reformer under kapitalismen som dominerer arbeidet. 
Hvorfor blir det slik? For meg er det viktig å arbeide for re
former som kanskje gjør hverdagslivet litt enklere for meg, 
mine medsøstre og våre barn . Dessuten mener jeg de er bra 
for den mannlige delen av befolkningen også, selv om ikke 
alle er enige i at f.eks . 6-timersdagen er et mannskrav. 

Reformer har vært, og er fortsatt, i deler av vår beve
gelse sett på som noe negativt, i beste fall annenrangs ar
beid, og for «skikkelige» revolusjonære bare et middel til å 
organisere det virkelige målet - altså revolusjonen. På 90-
tallet har mye av det politiske arbeidet på venstresida vært 
prega av forsvarskamp. Vi har forsvart opparbeida rettighe
ter. Jeg mener at slikt arbeid er svært viktig for oss som reg
ner oss som radikale , og har som mål å kjempe for et anna 
samfunn . Med slikt arbeid er vi midt i virkeligheten og sam
men med folk av alle slag. Vi fremmer gjennom dette arbei
det kollektive motstrategier mot feks, nedbygging og pri
vatisering av velferdsstaten. Det må ikke bli en motsetning 

Inger Lisbet Hegland 
mellom reformarbeid i fagforeningene og det at en har et 
mer visjonært mål. Kvinneperspektivet på slikt arbeid er 
bl.a . å se at kvinner har behov for å se resultater i hverdagen 
sin nå, dersom vi vinner fram, og kan se motmakta dersom 
vi ikke klarer å stå i mot. 

Arbeidet med f.eks . streiker, tariffoppgjør, «røde 
kommuneplaner», parlamentarisk arbeid osv. er viktig for å 
vise at det fins alternat1 ve måter å analysere verden på . De 
foreslåtte endringene gir oss dessuten noe: å spinne drøm
mene våre ut i fra . 

Klasseanalysen og levevilkår 

Både for å analysere dagens virkelighet og i arbeidet mot et 
anna samfunn må analyseredskapene våre stadig endres et
tersom vi får nye erfaringer. Jeg mener det er på tide å gjøre 
noe med den tradisjonelle klasseanalysen. Kvinner som 
gruppe er svært forskjellig og har ikke bare felles interesser. 
Men hvor går skillene i dag? Hvem er den norske arbeider7 

Kan det tenkes at i enkelte situasjoner er det andre enn ar
beiderne som er de mest revolusjonære? I de kvinnedomi
nerte yrkene vil en god del passe inn i den tradisjonelle de
finisjonen av arbeiderklassen, men store grupper vi I det 
ikke. F.eks. har ikke de med 3-årig helse- og sosialfaglig 
høgskoleutdanning blitt regna som arbeiderklasse, samtidig 
som de såkalte tradisjonelle arbeiderne ,kan tjene både 
100.000 og 200 .000 kroner mer i året enn en del av dem 
som har den 3-årige helse- og sosialfaglige utdanningen. 
Mine nyutdanna kolleger på grunnlønn tjener (pr 0 1.05 .98) 
kr 177 .000 i året og har ofte over kr 150 .000 i studiegjeld. 
Nå er selvsagt ikke inntekt den eneste faktoren i forhold til 
klasse . Men kampen for kvinnelønn og likelønn må tvinge 
fram en mer økonomisk gjennomgang av klassebegrepet . 

Et anna viktig område å studere nærmere er forholdet 
mellom en- og toinntektshusholdene . Det er· stor forskjell på 
å ha en eller to inntekter i et hushold . Det gjelder alt fra en
personshushold, som det er ganske mange av. til to voksne 
med sine barn . Særlig uttalt er dette som problem for mange 
enslige forsørgere . Det er i hovedsak kvinner og mange av 
dem sliter med store økonomiske problemer. Barn av ensli
ge mødre er blant de fattigste barna i Norge . Deres opp
vekstvilkår må få mye oppmerksomhet framover. 

Norske studenter lever også i mange år på svært lav 
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inntekt. De siste årene har det igjen vært protestert mot inn
stramming i vilkårene for studentene. Hvordan kan det bli 
en kraft for å skape større endringer? 

Jeg har her vist noen eksempler på hvilke utfordring
er vi både har i vår analyse av verden, men også i forhold til 
å utforme konkret politikk rundt disse områdene. 

Interesse av samfunnsendring 

Objektivt sett vil jeg si at flertallet av kvinner har stor inter
esse av et samfunn som ikke styres av kapitalens interesser. 
Kvinner er de lavtlønna, de som har ulikelønn, de deltidsar
beidende, de fattige og de økonomisk avhengige. Kvinner 
har ofte de tyngste yrkene både fysisk og psykisk. Arbeid 
med mennesker er ofte undervurdert i så måte. På toppen 
kommer dobeltarbeidet for mange. Reklame og kroppspress 
blir vi utsatt for, og det har fått navnet skjønnhetstyranniet. 

Ordet tidsklemme dukka opp i det radikale vokabula
ret for en del år tilbake. I den siste tiden har begrepet fått en 
ny dimensjon ved at KrF har brukt tidsklemma for å på
tvinge oss kontantstøtten. Ordet som var godt for å beskrive 
kvinners hverdag og dilemma, brukes nå til å påføre oss 
dårlig samvittighet. 

Ut fra denne beskrivelsen skulle kvinner være i første 
rekke for å kjempe for revolusjonen. Ved valg viser det seg 
riktignok at kvinner stemmer mer radikalt enn menn, men 
den store krafta har ikke kommet til uttrykk i opprørsbeve
gelser. Hvorfor er ikke kvinner revolusjonære? En av for
klaringene kan være at det å være radikal er, om mulig, enda 
mer stigmatisert i dag enn tidligere. Den ideologiske under
trykkinga vi utsettes for hver dag virker mot at kvinner øn
sker seg d anna samfunn og begynner å gjøre noe med det. 
Mye av denne disiplineringa og ideologiske undertrykkinga 
blir til slutt så sterk at vi slutter å drømme, og tror ting må 
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være slik de er. Individualiseringa har gått lenger og lenger 
- I 

de siste åra, og gjør at kvinner fortsetter å bi~e te~ene sam- · 
men og prøver å gjøre det beste ut av sin sit4asjon. 

For å bryte med dette, er vi avhengig v å utvikle mer 
kollektive arbeidsformer. Dessuten må vi se å vår egen his
torie. Vi må gå kritisk gjennom hvordan vi har jobbet opp 
gjennom tida og hva vi har ment om det om har skjedd 
rundt om i verden i sosialismens navn. Kv' ner finner seg 
stort sett ikke i enkle svar på problemer s m de oppfatter 
som overtramp, og de vil ha vist i handling r,t ting er endra. 
Kvinneperspektivet på politikken er nødvendig, og noe har 
vi tatt til de siste årene, men noe har vært for sært eller bare 
plassert som kvinnepolitikk uten å få konse venser for hele 
politikken. 

Har vi det for bra i Norge? 

Selv om kvinner i liten grad har Mercedes å toppen av øn
skelista, er det ikke til å komme fra at de este i vårt land 
har det rimelig greit økonomisk. Samtidig e sjelden de som 
har det dårligst så veldig politisk aktive. e representerer 
ikke den sterkeste krafta for å endre samfun et; selv om un
dertrykkinga kommer mer tydelig til uttry k i deres liv og 
hverdag. 

Uansett alle motkreftene og forklaring~e mener jeg at 
vi finner de viktigste utfordringene for å ko me videre hos 
oss selv, i vår egen bevegelse. Dessuten er de her vi kan gjøre 
noe. Vi må arbeide konkret og teoretisk fo å videreutvikle 
tankene rundt hva slags samfunn vi vil ha. 9ette arbeidet må 
bygge på kvinners erfaringer og drømmer. Vepstresida er i kri
se. De tidligere forsøkene på sosialisme må 1· kvitte oss med, 
og det må bygges nye visjoner på et menn kesyn prega av 
kvinnelige verdier, humanisme, demokrati o kollektiv tenk
ning med respekt for enkeltindividet. 
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Sosialismen og spørsmålet otn 
minoritetene og nasionaliteter 

Undertrykkelsen av nasjon som har sitt utspring i det 
private eierskap til produksjonsmidlene og en klas
ses utnyttelse av en annen, vil utnytte de undertryk

kede folk og fornekte deres rettigheter på alle måter. Under 
et annet samfunnsforhold med felleseie av produksjonsmid
lene og proletariatets diktatur vil nasjonal undertrykkelse 
miste sin materielle basis. Akkurat som kapitalen deler na
sjonene fra hverandre og splitter dem, vil det kollektive sosi
alistiske eierskapet få nasjonene til å nærme seg hverandre 
og smelte sammen. 

Oktoberrevolusjonen bekreftet denne marxistiske te
sen i sin helhet. 1 og med proletariatets maktovertakelse ble na
sjonenes rett til å løsrive seg og danne egne stater slått fast. 
Nasjonal undertrykkelse og fiendskap som hadde blitt næret av 
tsarismen, mistet sitt materielle grunnlag. Sovjetsosialismen 
førte i noen tiår ikke bare til at folkene tok skritt mot den frie 
sameksistens og integrasjon, men samtidig til at det på det inter
nasjonale plan ble gitt støtte til andre nasjoners kamp. 

Bolsjevikene støttet, som marxister, finnenes rett til 
uavhengighet. 1 Aserbajdsjan og Armenia ble det dannet sovjet
republikker. De folk/nasjoner som levde under det sosialistiske 
Russland, organiserte seg på basis av regional autonomi. De au
tonome regionenes grenser ble bestemt av folketallet som levde 
i disse områdene, og hensyn tatt til økonomiske og sosiale for
hold. Det bolsjevikiske parti godtok også prinsippet om lik rett 
for nasjonale minoriteter. Partiets retningslinjer når det gjaldt 
det nasjoaale spørsmål var følgende: 

a) Godkjennelse av nasjonenes rett til å forlate 
Unionen. 
b) Regional autonomi for folk som levde innen staten. 
c) Spesielle lover som garanterte minoriteter deres frie 
utvikling. 
d) Ett eneste marxistparti for arbeidere fra alle nasjo 
nene innenfor Sovjetunionen. 

Å undertrykke nasjonalt og å tvangsassimilere, å undertryk
ke en nasjon, nasjonalt fiendskap, sjåvinisme og rasisme er 
foreteelser som hører sammen med kapitalismen og fascis
men, borgerskapet og reaksjonær mentalitet. Den nasjonale 
undertrykkelse som har sin kilde i klasseundertrykkelsen er 
nært og direkte forbundet med kapitalismen, med den kapi
talistiske imperialismens innerste vesen. Kapitalismen - med 
sitt private eierskap av maskinene, arbeidsredskapene, fa
brikkene og jorda, produksjonsmidlene - fører til profittjag 
som forer til overproduksjon som igjen gir behov for nye 
markeder. Den stadige søken etter nye markeder lager en po
litikk som går ut på å utbre seg på bekostning av andre na-

Mahmut Algunerhan 
sjoner og folk. . 

Imperialismen kan aldri gi nasjonene' frihet og likhet. 
Nasjonal rettsulikhet, en nasjons utvidelse eller dens privile
gier på bekostning av en annen nasjon, har sin kilde i det im
perialistiske og kapitalistiske system. 

Marxismen-leninismen og sosialismen er derimot en 
nådeløs fiende av all slags utnyttelse og undertrykkelse en
ten den er basert på klasse eller nasjon, og er en forsvarer av 
proletariatets og folkenes virkelighet, frihet og likhet. 
Sosialismen uttrykker en sosial orden hvor all slags utnyttel
se og ulikhet er fjernet, og nasjonalt press er eliminert. 
Marxismen og marxistene har det som mål, med revolusjo
nen under proletariatets ledelse, å sette en slutt for monopo
lenes herredømme, å eliminere kapitalen og klasseskillene. 
Marxismen-leninismen og sosialismen er den mest konse
kvente forsvarer av nasjonenes frihet og dens fulle rettslik
het. Dette har sosialismens teori og praksis bevist overfor 
historien og samfunnet. Nasjonal urettferdighet har sitt ut
spring i kapitalismen. 

I det sosialistiske samfunnet har alle' nasjoner, nasjo
nale minoriteter og folkegrupper like rettigheter. Skjevhet og 
ulikhet mellom nasjonene og språkene viskes bort, og hvis 
det likevel skulle være en fordel for den ene nasjon framfor 
den andre, så vil dette være i den hensikt å oppheve ulikheter 
framkommet gjennom historien. Nasjonene kan utvikle sine 
språk og kulturer i frihet uten å være til skade for andre na
sjoner, og tjener i dette tidsrom frivillig til tilblivelsen av et 
felles verdensspråk og felles kultur, og til å oppheve klasse
forskjellene. For å virkeliggjøre et verdenss·amfunn med fri
het og broderskap som mål, arbeidet Marx, Engels, Lenin og 
Stalin med all sin styrke. Dr:! avslørte kapitalismens vesen og 
vi~ce den undertrykte klasse og de undertrykte nasjonene re
volusjonens vei. 

Verdens folk, de utnyttede og avhengige nasjoner, 
fant støtte og kampkraft i den store Oktoberrevolusjonen. I 
og med Oktoberrevolusjonen ble kampen til arbeiderklassen 
i hele verden mot borgerskapet, den kapitalistiske utbytting
en og det fascistiske barbariet fort til et høyere nivå. I kjøl
vannet av dette ble også nasjonenes frigjøringskamp videre
utviklet. 

Etter å ha sty11et tsardømmet, et nasjonenes fengsel. 
etablerte Lenin og Stalin USSR som et sted hvor nasjonene 
og nasjonale minoriteter kunne utvikle sine språk og kultu
rer i frihet, og hvor de kunne leve i broderskap. Alle formel
le ulikheter i nasjonale rettigheter ble det gjort slutt på. Til 
tross for alle provokasjoner, intriger og sabotasje fra den in-
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ternasjonale kapitalens og det styrtede borgerskapets side, 
ble det tatt et kjempemessige skritt i retning av nasjonal 
rettslikhet og brorskap. I USSR hadde alle nasjonale minori
teter rett til undervisning på eget språk. I og med at proleta
riatet kom til makten i Russland, godtok det russiske proleta
riatet åta konkrete skritt for å hjelpe alle ikke-russiske til å 
oppnå det samme som var gjort i Russland. Det ble skapt 
muligheter slik at de ikke-russiske folkene kunne bygge sine 
egne sovjetiske styringsformer med sine egne nasjonale sær
trekk, oppfostre sine egen kadre, etablere egne institusjoner 
bygd på deres eget språk og kultur - f.eks . egen presse, tea
ter, og skole . 

Også i det revolusjonære Bulgaria, som var under le
delse av Dimitrov, ble minoritetsrettighetene anerkjent. Det 
ble skapt muligheter for minoritetenes nasjonale og kulturel
le utvikling, og antallet skoler som ga undervisning på (mi
noritetenes) morsmål økte. 1 Jugoslavia ble aldri oppbyg
gingen av sosialismen virkeliggjort, og undertrykkelsen og 
den nasjonale forskjellsbehandlingspolitikken fortsatte. Den 
titoistiske «sosialismen» ble som en slags spesialtilpasning 
av kapitalismen ikledd en samling sosiale rettigheter. 

Den virkelige sosialismen muliggjør folkenes kultu
relle utvikling og frie utbredelse, og arbeider i retning av at 
alle nasjoner og folk skal kunne leve i en selvvalgt enhet un
der samfunnsvilkår rensket for tvang og undertrykkelse , og 
for at verdensstatsborgerskapet og brorskapet skal virkelig-
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gj~. . 
Verdens borgerlige, fascistiske og revkjonistiske land 

har som mål for de undertrykkede nasjoner og nasjonale mi
noriteter en assimilasjon som har sin basis i [ ndertrykkelse, 
tyranni og tvang. Sosialismen er den eneste orden hvor na
sjonal undertrykkelse og assimilasjon i likhe m·ed klasseun
dertrykkelse og utnyttelse er utryddet virkeli og for godt. 

Den eneste sikkerhet for alle folkenes likhet og frihet 
er dannelse av et sosialistisk samfunn. ForQl.i bare sosialis
men kan utrydde klasseundertrykkelse og all annen utnyttel
se. Den nasjonale undertrykkelse kan også bare slik komme 
til en ende. Stalinperioden ble et vitnesbyrd ~r den strålende 
bekreftelsen av leninismen . Man kan ikke vise til en eneste 
nasjonal konflikt under denne perioden. Tvett i mot; det fin
nes en masse fakta om hendelser i forbindel$e med nasjone
nes forbrødring under denne perioden. Etter f ta lins død kom 
SUKP i hendene på revisjonistiske antirev~lusjonære. Det 
nye sovjet-borgerskapet gjorde Sovjetunionen om til en del 
av det imperialistiske system ved å utnytt det sovjetiske 
proletariatet og folkene. 

Der sosialismen ble elim inert og den kt pitalistiske res
taureringen var et faktum , kom som andre motsetninger som 
hadde sitt utspring i kapitalismen, de nasjon1te motsetninger 
og konflikter fram. 1 og med at det revisjonistiske borger
skapssystemet overlot sin plass t il privatkapi !ismen. ble na
sjonale motsetninger og konflikter forsterket g utbredt. 
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