ARNULF KOLSTAD:

Industriarbeid i Kina

INN LEVNING
Når arbeidsforholdene i land en ikke kjenner fra lengre
tids opphold skal beskrives, støter en på flere vanskeligheter: For det første vil en være avhengig av overlevert
informasjon som kan være vanskelig å kontrollere. Opplysningene kan enten hentes fra offisielle publikasjoner der
myndighetene ønsker å gi et sympatisk og rosenrødt bilde
av forholdene, eller de kan komme fra motstandere som Ønsker å svartmale de forhold som eksisterer. Videre kan den
informasjonen en får uttrykke myndighetenes ø»~Re~ om hvordan forholdene bØr være, - eller det kan være beskrivelser
av hvordan ønskene oppfylles, dvs. hvordan de er realisert
og oppfattes av befolkningen.
Opplysningene i denne artikkelen om arbeidsforholdene og
industriutviklingen i Kina, stammer fra kilder det er henvist til i notene etter artikkelen. Det er lagt størst vekt
på presentasjon av oppfatningen til det kinesiske kommunistpartiet. Det er det offisielle Kinas eget syn på teori og
praksis som gjengis.
Utgangspunktet. for en kapitalistisk og en kommunistisk industripolitikk er på mange måter så forskjellig som natt og
dag. Det er trivielt at ordningen av samfunnsøkonomien, den
Økonomiske basis, er forskjellig. Under kapitalismen må arbeideren selge sin arbeidskraft åtte timer hver dag til den
som disponerer kapitalen og produksjonsmidlene; mens motsetningen mellom kapital og arbeid formelt er opphevet under
kommunismen: Arbeiderne eier og har kontroll over produksjonsutstyr og produkt, det finnes ingen kapitaleier som
kan kjøpe arbeidskraft og dermed ingen arbeidere som har
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noe å selge. Denne fundamentale forandringen som inntrer
når den Økonomiske årsaken til utbyttingen opphører, får
dyptgripende virkninger overalt i samfunnet. Hvilke særlige
forandringer kan vi spore når vi begrenser oss til arbeiderens arbeidsforhold i industrien? Kan de konkrete arbeidsbetingelsene som arbeidet utføres under bli særlig forskjellige f.eks. i tungindustrien? Det er tvilsomt, men ett og
samme arbeid, med de samme maskiner under de samme arbeidsforhold kan opp 0atte6 forskjellig alt etter i hvilken sammenheng arbeideren ser nødvendigheten av sitt arbeid, og
hvilken hensikt produksjonen har. Det er stor forskjell på
produksjon av samfunnsmessige nyttevarer i et land som frigjør seg fra materiell mangel, og sløseriproduksjon av luksusvarer som ikke tjener arbeiderne i et "konsumsamfunn".
De som står i produksjonen registrerer denne forskjellen.
Et kritisk skille går også, slik Marx har pekt på i "Maskineri og storindustri", mellom det at "arbeideren utnytter
maskineriet og maskineriet utnytter arbeideren".

ttVet en ikke ma6kineniet i 6eg 6elv 6om en 6kyld i de lidel6en det 0ønen med 6eg, men det en den kapitali6ti6ke utnyttel6e au dettt.I)
Arbeidernes innstilling til arbeidet er således ikke entydig
bestemt av de maskiner og det redskap som betjenes, av støy
og støv på arbeidsplassen, av graden av automasjon osv.,
men dette vil sammen med arbeidets organisering og arbeiderklassens plassering i samfunnets faktiske kulturelle, politiske og ideologiske system være avgjørende for hvordan industriarbeid oppfattes. En beskrivelse av industriarbeiderens situasjon er samtidig en beskrivelse av samfunnets Økonomi, politikk og ideologi. Arbeiderklassens tilstand reflekterer samfunnsordningen. Å begrense temaet til en beretning om industriarbeidernes forhold til maskinene er derfor en meningsløshet.
Det er unødvendig å minne om at Kina har hatt en annen historie enn Norge, og at dets utgangspunkt og kultur er forskjellig fra vår. Det er allikevel nyttig å være klar over
at det eksisterer andre produksjonsmåter enn industrikapitalismen, - måter som oppfatter arbeidet og arbeidernes
rolle annerledes, som tar utgangspunkt i arbeidernes frigjøring og ikke i kapitalens formering. Dette totalt forskjellige utgang6punkt er generelt og ikke avhengig av spesielle kulturelle eller historiske betingelser. Det kan tillempes vår historiske situasjon, men den konkrete og praktiske utformingen kan ikke overtas automatisk hverken fra
Kina eller andre land som skaper kommunisme. Allikevel har
vi mer å lære av Kina enn f.eks. av USA og Sverige dersom
vi vil en revolusjon, en totalforandring av menneskenes
plassering i produksjonen og produksjonens plassering i
samfunnet.
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KORT BLIKK

PÅ

KINAS HISTORISKE OG ØKONOMISKE UTVIKLING

Det er uriktig å oppfatte Kinas historie i dette århundre
som to adskilte perioder: før og etter "revolusjonen" i
1949. Helt fra Mao-Tse Tung og kommunistpartiet i slutten
av 1920-årene startet den aktive og militære kampen mot
feudalvesenet, storgodseiere, den spirende kapitalismen og
imperialismen, har det foregått en permanent revolusjon som
har berørt stadig flere mennesker. Riktignok vant Mao-Tse
Tung en avgjørende seier i folkekrigen i 1949 da Chiang KaiShek ga opp den militære motstanden og flyktet til Taiwan,
men før denne tid var store deler av Kina allerede "befridd"
og vunnet for sosialismen og oppbyggingen av kommunismen.
Seieren i 1949 betydde at frigjøringshæren hadde vunnet den
militære kampen. Men den kine~i~ke ~evolu~jonen va~ på ingen måte av~luttet med ~eie~en i I949. I tida fra 1949 til
idag har det vært nye seire og nye nederlag, - slik det var
før 1949.
Kommunisme lar seg ikke proklamere på grunnlag av militære
seire eller statlig overtagelse av produksjonsmidlene. Dette har kineserne både vært oppmerksom på og fått erfare.
Erfaringen fra utviklingen i Sovjet har vært særlig lærerik.
Den bevisste og planmessige oppbyggingen har ført til en
intens utvikling av industri og jordbruk. Selv om det har
vært feiltrinn innenfor den kinesiske jordbrukspolitikken,
så har utviklingen tendensielt i disse 20 årene gått i en
relativt svært gunstig retning. Også innenfor industrioppbyggingen har det vært periodiske svingninger. Det er ikke
hensikten her å detaljstudere årsakene til at den industrielle veksten ikke har vært like stor hvert år, men det er
nødvendig å peke på som en av forklaringene at Sovjet i 1960
trakk tilbake all hjelp, Økonomisk, teknisk og i form av
kunnskap og "knowhow", fra Kina. Kineserne hadde hverken
eksperter eller reservedeler. Men kineserne lærte av historien, og har i løpet av kort tid skapt uavhengige industribedrifter og utviklet en moderne vitenskap og teknologi,
"løst en rekke vitenskapelige problemer, lært opp mange revolusjonære arbeidere og utdannet en vitenskapelig og teknisk stab" 2)
Den kinesiske industrireisningen ble grunnlagt "på egen
styrke og fornyelse ved egen innsats".Og slik skiller Kina
seg ut fra de kapitalistiske land som gjennomførte sin industrialisering ved å utplyndre koloniene, med krigsskadeerstatninger fra overvunne land og med lån fra andre land. Et
sosialistisk land kan ikke plyndre andre for å utvikle egen
industri; for å kunne gjennomføre en sosialistisk oppbygging
må og kan et land i alt vesentlig bare bygge på sitt eget
folks innsats. Men dette vil ikke si at en ikke skal lære
av andre. "Vi må samvittighetsfullt lære av alle gode erfaringer i andre land, men vi må ikke under noen omstendig-
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heter ko~iere og overføre alt kritikkløst." 3)

ER

STATSDRIFT SOSIALISME?

Når 1949 allikevel tjener som vendepunktets år henger det
sammen med forestillingene om at kommunisme er identisk med
statlig overtagelse og eie av produksjonsmidlene. Denne oppfatningen er kineserne de første til å angripe. Kritikken
av utviklingen i Sovjet er det klareste eksempel på denne
innstillingen.
I 1949 sto i realiteten den kinesiske stat for første gang
som formell eier av det kinesiske produksjonsapparat. Var
dette det samme som at Kina var et kommunistisk land? På
ingen måte, det er det bare de reaksjonære som tror. Partiseieren i 1949 var bare en av de nødvendige forutsetningene.
De tidligere private jordeiere og industriherrer, som hadde
levd av å kjøpe arbeidskraft, kunne bli fratatt sin formelle rett til å leve av arbeiderklassens merarbeid. Men foreløpig hadde bare den sentrale ledelsen i Kinas kommunistiske parti overtatt de gamle herskernes posisjoner. Om den
videre utviklingen sier kineserne selv:

"Balte ved at vi uJtokkelig 6otr.t-6etteJt å -6ette den ptr.oletaJti-6ke politikken i kommandopo-6i-6jon og til -6tadighet 6oJtt-6etteJt den -6o-6iali-6ti-6ke tr.evolu-6jon på den økonomi-6ke, politi-6ke og ideologi-6ke 6Jtont, kan vi -6kape gaJtantieJt 6oJt at
indu-6tJtiali-6eJtingen 6ølgeJt en 6a-6t og Jtiktig politihk kuJt-6,
gaJtantieJt 6oJt at ledel-6en i den økonomi-6ke oppbyggingen liggetr. 6a-6t i hendene på p!toletaJtiatet, -6lik at p!toletaJtiatet-6
diktatuft htadig utbygge-6 og -6tytr.ke-6. Veft-6om vi glemmeft kla-6hekampen, 6oJt-6ømmeJt å gjølte Jtevolu-6jon og balte -6y-6leJt med
mekaniheJting, vil -6o-6iali-6ti-6ke bedtr.i6teJt degeneJteJte-6 og
bli kapitalihti-6ke bedJti6teJt, .. " 4)
Kineserne siterer Engels når de angriper den sovjetiske
statskapitalismen. Engels hadde allerede i 1870-årene bitende skarpt tilbakevist forsøkene på å la enhver nasjonalisering eller stats-eiendom gjelde som sosialisme. Han
skrev: "hiden Bi-6matr.ck gikk inn 6oJt at -6taten -6kulle eie

indu-6tJtianlegg hatr. det opp-6tått en J.;fag-6 6al-6k -6o-6iali-6me
hom nå og da degeneJteJtetr. til noe J.;om minneJt om -6pytt-6likkeJti ved at den uten be-6væft eJtkfætr.eft all htatlig eiendom,
heiv av Bi-6maJtckh type, -6om -6o-6iali-6ti-6k." Hvi-6 en -6kulle
6ølge denne logikken, 6oJtt-6atte Engel-6, hå "ville det kongelige -6jøkompani, den kongelige po!t-6eleenh manu6aktuJt, og
-6elv hæJtenh -6kJteddeJte væJte -6o-6iafi-6ti-6ke in-6tituhjoneJt,
elfelt tilogmed, hom det aluoJtlig ble 6oJtehlått av en fi-6tig 6YJt på FJtedeJtik William III'-6 JtegjeJting-6tid, htaten-6
oueJttagelhe au ho!tehu-6ene.." 5)
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Kineserne fastslår at deres stat er proletariatets stat,
arbeiderklassens midlertidige instrument i undertrykkelsen
av de borgerlige restene, og oppfatter Sovjets statsmaskineri som et permanent redskap for en ny overklasse uten forankring i proletariatet. I en artikkel med overskriften
"Fo~4vanene av kapitali4men", lar de Engels utføre angrepet:

''Ven modenne 4tat en, uan4ett hvilken ut6o~ming den han 6&tt
i 4itt innhold et kapitali4ti4k ma4kini~i, den en kapttali4men4 4tat, den ideelle 6elle4-kapitali4t. Ve~4 olene pnoduktivknefiten den oventa~ 4om 6in eiendom, de6to me~ blin den
en vinkelig fielle6-kapitali6t og de6to file~e 6tat6bongene
ut6uge~ den. Anbeidenne fionblin lønn6anbeide~e - pnoleta~
en. Kapital6o~holdet bli~ ikke opphevd. Vet blin tventimot
6att p& 6pi46en." 6)
Den generelle kritikken av staten rammer forsåvidt også den
kinesiske stat, men det er åpenbart at det kinesiske kommunistpartiet etter å ha erkjent dette, ikke nøyer seg med
å la staten overta og eie produksjonsmidlene.

"Sociali6men inneban inte bana 05nandnade pnoduktion666nh&llanden, ett nytt 6ocialt medvetande, nya 6ociala attityden. Vet 6ociala 4amhallet 66den en ny manni4ka ... Ideologi6k kamp blin 6&lede4 lika n6dvandig 6om ekonomi6k. Vet
e~ nent av annu menn6dvandi~ ~tutveckla det 6ociali6ti6ka
medvetandet . .. I Kina in6&g mun 6nabbt, at man kan kon6i6kena boungeoi6in6 egendoman, men inte de66 id[en." 7)
At revolusjonen i overbygningen, av kulturen og ideologien,
vitenskapen og kunsten ikke ble forsømt, er kulturrevolusjonen eksemplet på. Den kampanjen kan bare forstås som en
intensivering av kampen mot borgerskapets kulturelle og ideologiske innflytelse. Statens overtagelse av produksjonsmidlene medfører på ingen måte at de sosiale innstillinger
automati6k endres, og at en ny overbygning, dvs. ideologi,
kultur, kunst, vitenskap, lov og rett osv. skapes. Forholdet mellom basis og overbygning er dialektisk. De utvikler
eller hemmer hverandre gjensidig. Derfor er revolusjonen i
overbygningen like nødvendig som revolusjonen i basis.
Hvordan er så de konkrete tiltak som ønskes gjennomført
innenfor sosialistiske industriforetak? På hvilken måte
skiller den sosialistiske industripolitikk seg i praksis
fra den vi finner i kapitalistiske land?

ANSHAN GRUNNLOVEN
Da russerne trakk tilbake all Økonomisk og materiell hjelp
til Kina i 1960, utformet Mao-Tse Tung i mars samme år den
gunnleggende loven for driften av sosialistiske industribedrifter i Kina. ''Anshan jern- og stålkompanis grunnlov" ble
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av kineserne stilt opp som et motstykke til "Grunnloven for
Magnitogorsk jern- og stålkompani", utformet av sovjet-revisjonistene.
Anshan-grunnloven inneholder fem grunnprinsipper:

I.
2.
3.
4.

Sett politikken 6nem6t.
Stynk pantiet6 ledel6e.
Sett i venk 6tenke ma66ebevegel6en.
Innfiøn 6y6temet med at kadnene 8) deltan i pnoduktivt
anbeid og anbeidenne i bedni6t6ledel6en, av6ka66 6onnu6t~6tnidige og avleg6e neglen og fion6kni6ten, og
innfiøn nænt 6amanbeid mellom kadne, anbeidene og teknikene.
5. Sett 6ull fiant på den tekni6ke nevolu6jonen.
Foruten at de revisjonistiske forskriftene gikk imot Anshangrunnloven på alle 5 punkter, så la den hovedvekten på "materiell ansporing", satte "profitten fremst", ignorerte
klassekampen og bekjempet proletariatets diktatur. 9)

Kjernepunktet i hele Anshan-grunnloven er: Sett politikken
i kommandoposisjon og styrk partiets ledelse. Det er vanskelig å se disse parolene hver for seg. Den rette politiske
kurs er pr. definisjon den som partiet fører. Ved å kjempe
for partiets politikk styrkes også ledelsen. Kritisk blir
forholdet mellom arbeiderklassen - massene - og partiet.
Arbeiderklassen skal ifØlge teorien utøve ledelsen overalt,
det er noe som gjennomsyrer hele det kinesiske samfunn. Den
politiske skolering studier av aarxismen-leninismen Mao-Tse
Tungs tenkning, av kommunistpartiets offisielle ideologi,
er noe kineserne legger stor vekt på. Politisk arbeid er
livsnerven i alt økonomisk arbeid, sier Mao, og viser samtidig til Lenins ord om at den har forstått marxismen's ABC
dårlig som ikke setter politikken foran Økonomien.
Kineserne har lært av Sovjets feiltrinn, av den manglende
politiske og ideologiske kampen mot teknokratiet, av fornektelsen av klassekampen som gjorde det mulig for byråkratiet "å komme inn gjennom vinduet". Sovjet la etterhvert
hovedvekten på den matenielle levestandard og tok i bruk
tvilsomme kapitalistiske metoder for å oppnå vekst i nasjonalproduktet.
I Kina legges det vekt på å skape et samfunn der menneske1 ige relasjoner er forandret.

"Och den nya manni6kan 6kapa6 inte qenom en h6gne mate~iell
6tandand, utan genom ett h6gt politl6kt medvetande ... Ide135

e~na blin till kna&t då de gnipen ma66o~na. Vet en de66a
idlen 6om gen 066 vi6ionen av det kommuni6ti6ka 6amhallet."
IO)

Det er samtidig helt avgjørende hvilken klasse de Økonomiske planene tjener. Det ville f.eks. være umulig å produsere varer som er nødvendige for å støtte de kamper som føres
av verdens fattige revolusjonære folk over store deler av
verden, dersom planene skulle ta utgangspunkt i kapitaleiernes krav om profitt.

"I 6itt &anhold til bedni&tene 6ølgen 6taten den demoknati6ke 6entnali6men, dv6. 6entnali6ent myndighet i hoved6pøn6målene og de6ent~ali6e~t myndighet i mind~e 6aken,
6entnali6ent ledel6e og en tninnvi6 admini6tna6jon. Vette
et nødvendig no~ å kunne kon6olidene hele 6olket6 eiendom6~ett og p~oleta~iatet6 diktatun". IIJ
Slik uttrykker det offisielle Kina, noe generelt og abstrakt
det teoretiske forholdet mellom stat og industribedrift.
En kan lett få inntrykk av at organisasjonsmodellen er omtrent som for det norske forsvar, med "sentralisert myndighet i hovedspørsmålene og desentralisert myndighet i mindre
saker". En må imidlertid ikke glemme den avgjørende forskjell som ligger i betoningen av den bevi66te politiske
kampen. I det norske forsvar gjøres alt for at politisk bevissthet ikke skal vekkes, i Kina settes politikken i kommandoposisjon overalt. Allikevel bØr en kreve mer konkrete
retningslinjer og noe empiri før en sluker den kinesiske
organisasjonsmodellen. Det fØlgende er forsøk på en slik
konkretisering.
"En industribedrift i Kina gjenspeiler hele det kinesiske
samfunnets struktur. Det finnes tre administrative nivåer
- produksjonslaget, verkstedet og bedriften. Laget velger
dels en formann og dels bedriftsledelsen. Innenfor laget
danner partimedlemmene en partigruppe. Hele verkstedet velger en gang hvert år representanter til bedriftens arbeiderkongress. Ca. 5% av arbeiderne sitter i kongressen. Verkstedets partikomite velger representanter til bedriftens
partikomite. Partikomiteene utpeker bedriftens to direktører; en ansvarlig for produksjonen og en overfor partiet,
- et valg som må godkjennes av høyere statlig myndighet.
Bedriften styres på denne måten kollektivt av arbeiderkongressen i samarbeid med partikongressen. Dette medfører at
bedriftens arbeidere ikke bare representerer seg selv, men
hele samfunnet. Den kinesiske bedriften styres kollektivt
og politisk, ikke personlig og administrativt. Hver enhet
innenfor bedriften velger en som er ansvarlig for arbeidets
organisering.
Partikomiteens oppgave er å utarbeide årsplaner, planer
for tekniske nyanskaffelser og disponeringen av bedriftens
fonds. Komiteen ivaretar ikke den daglige politiske ledels-
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en. Det overlates til ansvarlige på de ulike bedriftsnivåene. Ved planleggingen stilles det opp 2 målsettinger: å
forbedre planenes kvalitet i overensstemmelse med praksis,
samt å frigjøre arbeidernes initiativ.
Det tar mellom tre og fem måneder å utarbeide planen innenfor bedriften etter den sentrale planens romslige direktiver. Planen oppgir produksjonen i fysiske og nominelte mål,
arbeidskraftsbalanse, lønnsvolum, beregning av planlagte
fortjenester samt investeringsvolum. Bedriften har stor
frihet når det gjelder produksjonsmidlene, den tekniske
prosessen og kvaliteten ...
Klassekampen innenfor bedriften betyr arbeidernes kamp mot
byråkratiske tendenser i administrasjonen, mot alle tendenser til borgerlig tenkning i de etablerte maktstrukturer.
Dermed blir bedriften en bedrift i kontinuerlig revolusjon."
12)
Karakteristisk for organiseringen av den sosialistiske industribedriften i Kina i forhold til f.eks. Jugoslavia og
Sovjet, er den sterke samfunnsmessige planleggingen, med
bl.a. sentrale investeringsplaner, - samt Økt selvstendighet for bedriftens daglige ledelse. En desentralisering som
i Jugoslavia og Sovjet behøver ikke innebære at arbeidernes innflytelse vokser, det kan tvertimot være administrasjonens innflytelse som styrkes.
Når det gjelder partiets rolle og kravet om at partiets
ledelse skal styrkes, så bygger dette på den klassiske
marxisme-leninisme: at det politiske partiet er den høyeste
form for klasse-organisasjon, og samtidig et instrument i
klassekampen. Et kommunistisk parti etter Lenins modell er
noe helt annet en det vi mener med et politisk parti i Norge. Et parti under kapitalismen er en organisasjon st~t
av priviligerte pamper som tigger om velgernes gunst og
stemmer, mens partiet i Kina er et eliteparti, en kaderorganisasjon som har føringen i den revolusjonære kampen.
En annen slående ulikhet mellom Norge og Kina er den vekten som legges på politisk kamp og bevissthet. I Norge forsøker kapitalistklassen og borgerskapet bevisst å dempe
alle motsetninger, tåkelegge klassekampen og erklære ideologiene for "døde''. I Kina tar man bevisst sikte på det
motsatte.

Som tredje punkt i Anshan-grunnloven oppfordret Mao-Tse
Tung til iverksettelse av store massebevegelser. Partiet
"støtter seg på massene" og bare folket oppfattes som den
drivende kraft i historien. Lenin sa:"Ven levende, 6kapende
6o6iali6men e~ ma66ene6 eget p~odukt", og dette gjelder
også for de sosialistiske industribedrifter som får sin

137

eksakte utforming bestemt av det politiske bevissthetsnivået hos menneskene i samfunnet. Forutsetningen er de store
massebevegelsene. Redsel for massebevegelser oppfattes som
karakteristisk for hØyreopportunistene, og det "reaksjonære
bursjoasiets" tro på eksperter og autoriteter i ledelsen
for utbyggingen av industri og samfunn blir tolket som forgjeves forsøk på å utøve borgerskapets diktatur over proletariatet.
Kulturrevolusjonen, den organiserte bevegelse for permanent
revolusjon i overbygningen, er det mest typiske eksempel
på gjennomføringen av en sterk massebevegelse. Det er uråd
i detalj å gå inn på hvilke virkninger på arbeidets organisering og arbeidsmoral denne kampanjen har hatt, men kineserne selv legger overmåte stor vekt på den_r , og det er mye
som tyder på at massenes engasjement i oppbyggingen av det
kommunistiske samfunn, både i industrien og i jordbruket,
ble styrket under kulturrevolusjonen, som offisielt startet i august 1966. Det var først ved gjennomføringen av
denne massebevegelsen at Kinas metoder i kampen for sosialisme og arbeiderklassens lederskap skilte seg endelig ut
fra Sovjets passive og byråkratiske vei.
Det har vært sagt at kulturrevolusjonen var en alvorlig
belastning for Kinas Økonomi og produksjon. Dette er et
typisk borgerlig kapitalistisk argument som kineserne Øyeblikkelig vil avvise ved å vise til at den politiske kampen
og massenes deltagelse i utformingen av ideologien og oppbyggingen av landet er langt viktigere enn Økonomi og industriproduksjon. Bare de som er flasket opp med Økonomisme, med produktivitetsvekst som alle tings mål, kan komme
med slike innvendinger.
Det er forøvrig flere ting som tyder på at Kina på lang
sikt ikke "tapte" på kulturrevolusjonen hverken når det
gjelder industri- eller jordbruksproduksjon.

"Vet ville væ~e galt d gl lnnt~ykk av at kultu~~evolu~jon
en ha~ ~tan~et Kina~ økonoml~ke utvikling 60~ d~ 6~amove~.
Politikken ha~ pdvl~ket økonomien de ~l~te d~ene og vll
6o~t~att ha denne vl~knlngen l s~emtlden." 73)
Senere informasjon fra kinesernes egne kilder har rapportert om bemerkelsesverdige framskritt både i industri og
jordbruk i løpet av kulturrevolusjonen. 15) Den viktigste
virkningen for kineserne var utløsningen av massenes skapende evner og sosialistiske begeistring. Fornuftstridige
regler ble avskaffet og arbeidernes visdom og oppfinnsomhet fikk utfolde seg.
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Maos fjerde parole i Anshan-grunnloven er den viktigste,
den som i praksis har betydd mest under oppbyggingen av det
kommunistiske samfunnet.
KROPPSARBEID - ÅNDSARBEID
A avskaffe skillet mellom kroppsarbeid og åndsarbeid har
alltid vært sett på som en kommunistisk utopi, en visjon.
De land der staten har overtatt produksjonsmidlene har,
når en ser bort fra Kina, aldri for alvor forsøkt å gjennomføre visjonen i praksis. Kampen for produksjonen har
vært lagt opp etter mønster av de industrialiserte land som
var "kommet lenger", og skillet mellom ekspert og leg, mellom intellektuell og arbeider, er like stort i Sovjet som
i Norge.
Mao har imidlertid bevisst tatt kampen opp for å avskaffe
den delingen av arbeidet som fØrer til at noen tenker,
planlegger og administrerer, mens andre gjennomfører planene i praksis. Det er utvilsomt at Mao har innsett noe av
den viktigste årsaken til undertrykkelsen av arbeiderne under kapitalismen, og likeledes at han har tatt opp et problem som kan utløse virkelig skapende krefter og initiativ
i arbeiderklassen.
Marx som så arbeidsdelingen som et produkt av kapitalismen,
sier:

"AJcbe.,{,dJ.i de.f,i_vig e.vi bf,{,Jc fiøJc.6:t ;t,i_f de.vi v,{,Jck.e.f,i_g e. de.f,i_vig fiJca
de.:t øye.bf,tk.k. hvoJc de.:t opp.6:tåJc e.vi de.f,i_vig av de.:t ma:te.Jc,{,e.fle.
og de.:t åvide.f,i_ge. aJcbe.,td." 75)
Marx setter også opphevelsen av arbeidsdelingen som forutsetning for at nytelse og arbeid, produksjon og konsumpsjon
ikke skal tilfalle forskjellige klasser.
Mao har tatt Marx alvorlig, og innsett nødvendigheten av å
hindre en deling av mentalt arbeid og kroppsarbeid dersom
kommunismens utopiske visjon skal lykkes i praksis. Hvilke
tiltak har så kineserne konkret iverksatt for å oppheve
det Marx oppfatter som "den virkelige deling av arbeidet"?
Kløften mellom i~tellektuelle og kroppsarbeidere, mellom
ekspert og leg, Økte i de 10 første årene etter partiets
maktovertakelse. Kursendringen har kommet gradvis, fra slutten av 50-årene, og under kulturrevolusjonen ble mange av
universitetene så å si tømt, og studentene gikk ut i industrien for å lære av massene, av arbeiderne. Dette er helt
i overensstemmelse med Maos kunnskapsteori, formulert skarpest i "On Practice" 16) fra 1937. "Om praksis" gir det teoretiske grunnlaget for nødvendigheten av å lære gjennom
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praksis - teori - praksis, og kulturrevolusjonen understreker konsekvensen, kontinuiteten, helheten og logikken
i det kinesiske samfunnets utvikling.
Systemet med å gå "ned til" massene kalles i Kina hJ.iia 6ang.
Mao har formulert prinsippet slik:

"EtteÆJ.iom de intellektuelleJ.i oppgave eÆ d tjene maJ.iJ.iene,
md de fiøÆJ.it og 6ÆemJ.it kjenne dem, væÆe oppmeÆkJ.iomme pd deÆeJ.i liv, aÆbeid og ideeÆ."
"FoÆ Æiktig å 0atte maÆxiJ.imen eÆ det ikke nok baÆe d læÆe
6Æa bøkeÆ, det må hovedJ.iaklig læÆeJ.i 6Æa klaJ.iJ.iekampen, gjennom pÆaktiJ.ik aÆbeid og i næÆ kontakt med maJ.iJ.iene av aÆbeideÆe og J.imåbÆukeÆe."
Ingeniører og teknikere, forskere og universitetslærere er
derfor oppfordret til å delta i det kollektive kroppsarbeidet en viss tid av året, og under kulturrevolusjonen har
denne "oppfordingen" blitt fulgt.
Skoleelever skulle heller lære om den industrielle produksjon ved kroppsarbeid i fabrikkene, enn bare ensidig å lese om det i bøker. De yngste elevene arbeidet en måned i
nærliggende fabrikker, mens eldre elever var der 1 eller 2
ganger i måneden. 17) Viktigst var det å lære hva arbeiderklassen tenker og føler, og samtidig som fabrikklokalene
ble klasseromtble arbeiderne invitert til skolene for å
undervise. Denne formen for deltagelse i industriproduksjonen og kroppsarbeid er enda mer utbredt blant studentene.
Kineserne selv refererer til vitenskapelig personell som
lovpriser den muligheten de har fått ved å arbeide side om
side med arbeiderne, og dermed høste av deres erfaringer
og tilegne seg "deres revolusjonære ånd og hengivenhet for
folkets interesser". 18) Men det var ikke tilstrekkelig
bare å gi de intellektuelle praktisk erfaring fra arbeid i
industrien, hele bursjoasiets utdannelsessystem måtte Ødelegges. Det ble viktig å utdanne nye intellektuelle blant
proletarene, og studentene skulle derfor velges ut fra sin
klassebakgrunn, de skulle velges blant arbeidere og småbønder med praktisk erfaring, og etter noen års studier skulle
de tilbake til produksjonen. De skulle "utgjøre en mektig
hær av intellektuelle proletarer". 19)
Som eksempel på de nye opptakskriteriene nevnes Tsinghua
universitetet der det i 1969 ble opptatt nesten 600 arbeidere, småbrukere og soldater med praktisk erfaring. Det
var planer om å ta opp 2500 slike studenter i 1970. 20)
Likeledes pekes det på at "Inom varje foretag finns aftonskolar. De flasta foretag har ett s.k. halvtid-arbete halvtid-studium system dar alla arbetare studerar några eftermiddager per vecka" 21) Dermed har en formelt løst proble-
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met med praktisk utdannelse for de intellektuelle og teoretisk utdannelse for kroppsarbeiderne. Det er i utdannings·
situasjonen tatt skritt for å oppheve arbeidsdelingen, og
på lengre sikt skal altså motsetningen forsvinne: Kroppsarbeideren skal arbeide intellektuelt, åndsarbeideren skal
arbeide fysisk. Kineserne spør:

"HvoJtnoJt u-tdavtvte 2 mLtliovte.Jt vi-te.vtJ.>kay.J.6me.vtvt vtåJt
700 milliovte.Jt?"

V.{.

kavt 6å

Men proletariseringen av de intellektuelle og intellektualiseringen av arbeiderne har ikke bare den virkningen at
motsetningen mellom åndelig og materielt arbeid oppheves
på lang sikt, det fører også til Økt masseengasjement og
stimulerer entusiasmen for deltagelse i produksjonen.
KADER - MASSE
Etter overtagelsen av produksjonsmidlene er faren stor for
utvikling av et nytt priviligert sjikt med ledere som inntar de gamles maktposisjoner. I Sovjet har partifunksjonærene og statstjenerne overtatt fØydalherrenes og privatkapitalistenes posisjoner. Befolkningen er delt i et sjikt
av lojale partimedlemmer med privilegier, og massen av arbeidere og funksjonærer.
Kineserne har vært oppmerksomme på faren for oppkomsten av
en ny herskerklasse som disponerer de materielle maktmidlene uten kontakt med massene og uten å måtte utføre kroppsarbeid. Fra slutten av 50-årene ble derfor kadrene i Kinas
korrrrnunistiske parti beordret ut i industriarbeid og jordbruk. Ikke minst var det viktig å avskaffe de privilegier
som arbeidsledelsen hadde fått i den tiden industrioppbyggingen hadde foregått etter sovjetisk møster. Ledelsen for
fabrikkene skulle arbeide, bo og spise sammen med arbeiderne. Derfor er det ifØlge kinesiske kilder ikke uvanlig å
se tidligere fabrikkdirektører idag passe maskinene som endel av det daglige arbeidet, og ledende partifunksjonærer
tømmer latrinene og tar renovasjonsarbeidet. Ledelsen skal
stå midt blant massene, dele deres slit og svette.
Deltagelsen fra kadrenes side i produksjonen er også et
ledd i bestrebelsene på å redusere ikke-produktivt personell og forenkle den øverste administrasjonen. Folk blir
tatt fra de øverste lag av organisasjonspyramiden og plassert lenger ned, og enkelte ser nettopp reduseringen av
dødvekt i administrasjonen som den viktigste årsaken til
kadrenes utkommandering. 22) I 1957 deltok 300 000 kadre i
fysisk arbeid, og i 1958 nevner kineserne at 1,3 millioner
partifunksjonærer var aktivt med i produksjonen. Hensikten,
sier kineserne, er bl.a. å gjennomføre en grunnleggende
endring i den formalistiske måten kadrene har deltatt i arbeidet på; kadrene har gått rundt og gestikulert med arme-
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ne og oppført seg ikke som arbeidere, men som "gentlemen".
Det er åpenbart at kaderdeltagelsen er med på å oppheve
skillet mellom kroppsarbeid og åndsarbeid og redusere kadrenes privilegier. Det revolusjonerer deres tenkning og __ _
motvirker parasittisk, ikke-produktiv virksomhet. Kadrene
blir ikkekorrupte sålenge de er i nær kontakt med massene,
de kan bare få informasjon om hva massene mener og krever
ved praksis blant dem . .Mao nevner betydningen av å motarbeide byråkratiet og beskytte seg mot revisjonismen på denne måten. Kadrenes deltagelse i fysisk manuelt arbeid er
ledd i den gjennomtrengende ideologiske revolusjonen. 23)
Kontorarbeidsrutinen forandres også ved at partifunksjonærene og bedriftslederne forlater kontorene for å passe maskinene. Det ansporer til forenkling av alt byråkratisk
arbeid, "papirarbeid og møter reduseres slik at tiden kan
nyttes blant massene i produktiv virksomhet".
Kadrene deltar enten på full tid eller på deltid, og det
er spesielle kaderskoler som utdanner og rettleder partifunksjonærene og lederne. Kineserne nevner bl.a. et "tretredjedels" system, der en tredjedel av de lokale partifunksjonærene deltar i manuelt arbeid, en tredjedel foretar undersøkelser og studier, mens resten utfører rutinearbeidet. Gruppene skifter så oppgave etter en viss tid.
Det finnes også et "to gruppe rotasjons" system, der halvparten av kadrene deltar i manuelt arbeid mens den andre
halvparten ivaretar det daglige arbeidet. 24)
Mange fabrikker har også dannet "tre-i-en"-grupper, som består av arbeidere (de utgjør hovedtyngden), teknikere og
kadre. I nært samarbeid planlegger de produksjonen, foretar tekniske forbedringer og løser løpende problemer. Like
viktig som kadrenes og ledelsens deltagelse i manuelt arbeid, er arbeidernes deltagelse i bedriftsledelsen.
"Kad~e

og maaae akal hjelpe hve~and~e polltl6k og ldeoloav hve~and~e l a~beldet og vl6e omtanke 60~
hve~and~e6 velbe6lnnende." 25)

glak,

læ~e

Informasjon om detaljene i et slikt representativt system
er imidlertid mangelvare, og i de offisielle kinesiske publikasjonene er det langt mellom opplysninger som kan fortelle hvordan det konkret og i praksis er utformet.
At kader- og ledelsedeltagelse i kroppsarbeid også stimulerer massenes entusiasme og virker ansporende i produksjonen gir litteraturen tallrike eksempler på. Ledelsen virker som et eksempel for proletariatet, og kontakten mellom
dem reduserer arbeidernes inntrykk av å være styrt ovenfra
av et upersonlig byråkrati som sitter med privilegiene.
Selv sier arbeiderne:

14 2

"Vi anbeidene en me6t kjent med pnoduk6jonen, og vån mening 6kal telle me6t. Vån 6o6iali6ti6~ entu6ia6me og 6kapenevne kan ikke benegne6 på en negnema6kin". 26)
BY - LAND
Industriutbyggingen i Kina brukes også som et instrument
for å minske forskjellen mellom by og land. Et av de mest
karakteristiske trekk ved monopolkapitalismen er urbaniseringen og avfolkingen av landsbygdene. Arbeidskraften som
er endel av kapitalen sentraliseres i takt med kapitalkonsentrasjonen. All produksjon blir produksjon for et marked,
og lønnsomheten og profittmotivet forutsetter kapitalakkumulasjon og konsentrasjon både av den faste og den variable kapitalen. Oligarkiene, kjempekonsernene blir resultatet.
Kineserne går aktivt inn for å hindre en sentralisering av
befolkningen i byene, og de har bedre herredømme over virkemidlene fordi det er partiet som styrer, ikke kapitalen.
Forsøkene på å oppheve skillet mellom by og land er samtidig forsøk på å avskaffe skillet mellom bønder og arbeidere, og må oppfattes som ledd i arbeidet med å oppheve den
repressive arbeidsdelingen overalt i samfunnet.
Marx så på interessemotsetningene mellom by og land som det
første og grunnleggende resultat av arbeidsdelingen. 27)

"Opphevel6en av mot6etningen mellom by og land en et av de
6øn6te vilkån fion fielle66kapet, et vilkån 6om igjen en avhengig av en mengde matenielle fionut6etningen og 6om ikke
kan oppfiylle6 bane med viljen, 6om alle vil 6e ved fiøn6te
blikk." 2 8)
I bestrebelsene på å redusere motsetningene mellom by og
land har utgangspunktet vært Maos formulering:

"Vi må la landbnuket danne gnunnlaget og la indu6-tnien væne den ledende 6akton."

A finne det "riktige" forholdet mellom tungindustri og lettindustri har vært et kjernepunkt, og selv om tungindustrien tidlig ble utpekt som kjernen, så har prinsippet om "å
gå på to ben" - dvs. å utvikle store og små, nasjonale og
lokale bedrifter samtidig - vært en ledetråd i den kinesiske industrioppbyggingen. Industrien skulle ikke konsentreres i gigantiske industrimetropoler, men strøs over hele
landet. Profittmotiveringen var ikke bestemmende for plasseringen.
Tungindustrien oppfatten som nødvendig for produksjon av
produksjonsmidler og teknisk utrustning til lettindustrien,
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men ensidig satsing på tungindustrien vil føre til misnøye
i befolkningen og påfølgende forsinkelser. Bare ved å satse på utvikling av landbruket og lettindustrien samtidig
kan det produseres varer slik at folkets daglige behov blir
tilfredsstilt.
Småindustri spres utover i provinsene og kommunene, og det
produseres i første rekke varer som kineserne selv umiddelbart trenger. Ved å desentralisere produksjonen kan produktene lett nås av brukerne, og spredningen av små kunstgjØdningsfabrikker er eksempel på hvor effektiv en slik industripolitikk er. Også annen småindustri på landsbygda understøtter og letter jordbruksproduksjonen. De lokale ressursene, utstyr, materialer og råvarer utnyttes, og ved å stole
på de lokale kreftene Øker arbeidernes interesse og iver i
arbeidet. De holder på med noe de forstår umiddelbart betydningen av. De små lokale fabrikkene, som med relativt
små investeringer raskt gir resultater, utgjør en "veldig
kraft" i oppbyggingen av kommunismen. 29)
Småfabrikkene drives kollektivt av provinsen, regionen eller kommunen, bøndene tar del i produksjonen av det utstyret de trenger, og industriarbeiderne produserer for et
jordbruk som de kjenner fra praksis. Industriarbeid blir
en del av bondens arbeid, og industriarbeideren blir bonde.
Det er skritt på veien mot opphevingen av motsetningen mellom by og land, mellom arbeider og bonde.

Det 5. prinsipp i Anshan-grunnloven tar opp kravet om teknologisk utvikling. Det skal gjennomføres en teknisk revolusjon på alle områder, og det skal skje ved at massenes
eget initiativ frigjøres. "Alle avlegse og fornuftsstridige regler og forskrifter skal avskaffes", 30) massene skal
tenke originalt og på grunnlag av egne erfaringer.
Følelsen av å være bundet på hender og føtter av konvensjoner og kompliserte administrative systemer skapte ingen god
grobunn for entusiastisk innsats. De gamle rutinene holdt
produktivkreftene i lenker. Dessuten

" ... mdtte enhve~ end~ing i p~oduk6jonen 6om a~beide~ne 6o~e6lo gd gjenno~ du6invi6 av konto~e~ 60~ te6ting og godkjennel6 e, og det kunne ta mdnede~ elle~ d~ 6ø~ a~beide~ne hø~
te om 6o~6laget va~ ak6epte~t elle~ 6o~ka6tet. Nd~ det
gjaldt ut&o~ming, te6tp~oduk6jon, ek6pe~imente~ing av p~o
dukte~ og 6o~nyel6e av ut6ty~ og teknologi hadde a~beide~
ne ikke noe de 6 kulle ha 6agt." 31 J
Slik var det helt opp til slutten av 50-årene, men fra da
av ble det løsnet på slusene som "stengt for massenes ska-
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perkraft og entusiasme". Det kan gis tallrike eksempler innenfor ulike industrigrener som viser imponerende framgang
de siste 10-12 år. Målsettingen (i 1967) var å overgå de
industrialiserte kapitalistiske land i vitenskap og teknologisk forstand:

" .. . 6tol på egne kne&ten, anbeid handt 6on landet6 6nem6knitt med det 6onmål å hamle opp med og pa66ene det me6t
avan6ente innen6on venden6 viten6kap og teknologi." 32)
For oss som lever i kapitalistiske land, og som opplever
det "mest avanserte", kan en slik målsetting være tvilsom,
og den skiller seg ikke stort fra den sovjetiske målsettingen for industriproduksjonen. Konkurransen og seiren over
det kapitalistiske produksjonsvolumet har alltid vært ledetråden og inspirasjonskilden i Øst-Europa.
Kineserne oppfatter ikke teknologien i seg selv som et onde, men det er bruken av den, hvem teknologien tjener, som
blir avgjørende. Mao sier det slik:

"Ve &onente 6taten han niktignok viten6kap og teknologi.
Men uheldigvi6 en det kapitali6tene 6om holden gnepet oven
di66e ting, de liggen ikke i 6olket6 henden, og de bnuke6
til å utbytte og undentnykke 6olket i USA, og til aggne6jon
mot og blodbad på 6olk i andne land." 33)
I Kina er teknologien underlagt og styrt bevisst og åpent
av politikken. Vitenskapen og teknikken skal tjene proletariatets interesser. Derfor satser ikke kineserne energi
og kunnskap på f.eks. romfårt og månelandinger,men bruker
i stedet teknikk og vitenskap til å bygge opp landet. Og
sålenge folkets interesser erklært og faktisk tjenes, vil
folket selv utløse skapende evner og entusiasme for videre oppbygging.

LØNNINGER OG ARBEIVSFORHOLV
Et karakteristisk trekk ved konkurransekapitalismen er utviklingen av egoistiske og individualistiske mennesker som
kjemper for egen materiell gevinst. Pengepremier, personlige privilegier og bestikkelser er kapitalismens metode for
å oppnå tilslutning fra dem som undertrykkes. Gjennom kampen for egengevinst svekkes samholdet og den kollektive
kampen, enhver meler sin egen kake.
Kineserne anser der fullt mulig å skape mennesker som ikke
må lokkes med penger eller personlig velferd dersom de skal
gjøre en god innsats i samfunnet. Det politiske arbeidet
går bl.a. ut på å utvikle en sosialistisk moral og arbeidsstil som bygger på helt andre vurderinger enn de som rår
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under kapitalismen.

nMan betone~ 6olida~itet, hjelp6omhet, uegennytte, 6lid og
kollektiv inn6tilling, og bekjempe~ egoi6me, individuali6me, t~ang6ynthet, 6ubjektivi6me, ult~a-demok~ati, ana~ki
og mye annet.n 34)
Viktig er det i denne sammenheng å erstatte materielle incitament, pengebelønninger med ideologisk arbeidsstimulans
i industrien, og lønnssystemet tilpasses derfor gradvis de
endrede forholdene. Materielle incentiv oppfattes som
n ••• en gi6t 6om ko~~umpe~e~ menne6kene6 6inn ... ag .. . e66en6en av mate~ielle incitament e~ utviklingen av egeninte~
e66e: de e~ et p~odukt av kapitali6men6 p~ivateiendom ave~
p~oduk6jon6midlene og e~ de~so~ like uso~enlig med 606iali6men 6om va~me e~ med vann." 35)

Det er vanskelig å finne konkret gjengitt i kinesernes offisielle organer på hvilken måte arbeiderne i industrien belønnes. Andre 36) nevner at industriarbeiderne har fast månedslønn, og at de avanserer etter en bestemt lønnsskala
innenfor fordelingsprinsippet: "til enhver etter arbeidet".
I nntektsforskjellene er små, lønnsskalaen omfatter 8 trinn
(4 0-120 yuan). Gjennomsnittslønningene innenfor de fleste
bedr iftene ligger på 70-80 yuan. 37) Lønningene diskuteres
kcllektivt innenfor arbeidslagene, og en spesiell lønnskomi te fastsetter endelig lønn. Akkordlønn er bannlyst. 6-10%
av løn nen kan tildeles arbeiderne som premier, også premiefor del ingen diskuteres i fabrikkene. Lønningene beregnes
i kke førs t og fremst etter arbeidsproduktiviteten, men et~
te r alder , hjelpsomhet og innstilling til arbeidet og arbe idskamerater. Og hvem kan bedømme slikt bedre enn arbeidskamer atene s e lv?
Det er vansk elig å tenke seg at arbeidet i kinesiske gruver
eller tu ngindustri kan være "behagelig''. Det er ingen ting
som tyde r på at kineserne har klart å avskaffe det utrivelige, fysisk tunge arbeidet som ofte foregår i sterk varme,
i røyk og damp, under jord, i dårlig luft osv. Den avanserte teknologien som kan avskaffe fysisk arbeid i tungindustri og i gruvedrift er sannsynligvis mer utviklet i det vestlige kapitalistiske land. Det er sannsynligvis langt mer
automatisert prosessindustri i USA enn i Kina. Men dette
ser ikke ut til å være avgjørende. De konkrete arbeidsbetingelsene ser ut til å spille en underordnet rolle når det
gjelder å vekke massenes entusiasme. Den kinesiske industriarbeider kan i mange tilfelle arbeide under dårligere miljøbetingelser ,dvs. hete, støy og støvkonsentrasjonen på arbeidsplassen kan være høyere enn hos industriarbeideren i kapital ismen. Andre forhold enn de umiddelbare relasjonene
på arbeidsplassen, forholdet mellom arbeider og maskin, ser
derfor ut til å være avgjørende for det som kalles "frem-
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medgjØring" under kapitalismen.
Arbeiderne i Kina skoleres politisk, og industrien brukes
i oppbyggingen av landet slik proletariatet ved partiet bestemmer. Motsetningen mellom et slikt utgangspunkt og kapitalismens grunnleggende krav om profittmaksimering er
åpenbar og uforenlig.

NOTER
1) Karl Marx: "Kapitalen", 6øn6te bok,13.kap.,

Fnam l930.

2) Sprengningen av den kinesiskbygde vannstoffbomben er et
eksempel på den teknologiske og vitenskapelige standard,
likeledes de produkter som nevnes i Peking Review (P R)

M.7, 13 6eb. 7970:
Kontroll-computer for oljeraffineringsindustrien,
automatisk bergboremaskin som tar prøver,
kunstfiber laget av sukkerrøravfall,
metanol-fri formaldehyd,
luftavkjølt, bevegelig høytrykk kompressor.
Brua over Yangtse-elva ved Nanking og et 125000 kw turbo
generatoranlegg med innebygget vannavkjølt stator og rotor røper også den høyt utviklede industrielle teknikk.
For lesere med sans for industristatistikk henvises til
tidsskriftet China Quantenly som utgis av In6onmat l c

Bulletin Ltd , 133 Ox6ond Stneet, London W. 1, deH u:tei1.
til o66entlige kine6i6ke tid66kni6t.
Tabellarisk oversikt over den industrielle v ek sten, hentet fra China Quantenly, nn.30, apnil-juni 1967,6 .4 1:
Produksjon av halvfabrikata
Bergverksdrift
Forbruksvarer
Håndverk
Totalt

1952

1957

1965

3,15
1,47
3,30
4 '72
12,64

11,07
3,07
4,92
5,38

21,55
5,0

24,44

36,05

9,5

(Alle tall i milliarder av 1952 yen)
3) "Klna6 vei 6on 6o6lallAti6k indu6tnlall6enlng", skrevet
av korrespondentgruppa i Pekings revolusjonære bykomi-

te, P.R. nn. 43, 24 oktoben 7969, 6.7.
4) Sanune kilde som ovenfor.
5)

"The "Non-Capitali6t Road" Pneac./1cd by Savlet Revi1.ionl0t0 ,[0 in 6act the Colon,lal Road", P.R. nn 38, 15.
oeptemben 7967, o.34.

147

6)

Fra sanune kilde som note 5) Engelssitatene er fra "So1.;ial'J1.;m en~ utvikling S1ta utopi til viten-6 k.ap".

7)

Malena Rydberg: "Att 1.;atta politik.en S1tamJ.it", Cla1tte

n!t. 1,1967, 1.;.90.
8)

En kader var en ny ledertype som oppsto i Kina først
hos Kuamintang i begynnelsen av 1920-årene. Den nye lederen ofret seg for revolusjonen, var asketisk, fryktløs
og disiplinert. Etterhvert havnet han imidlertid på kontorene i byråkratiet, og manglet snart kontakten både
med revolusjonen og massene. Fra Ez!ta Vogel: "FJtom Re-

volutionaJty to Semi-Bu1teauc.1tat: The"Regula1ti1.;ation" oS
CadJte-6", The China Qua1tte1tly,n1t. 29, jan-Seb. ,1967,-637.
9)

"Two ViametJtic.ally Oppo1.;ed Line-6 in bu.ilding the Ec.onomy", Pek.ing Review nJt.37, 8.1.;ept. 7967.

10) Som note 8.
11) "Ven 1.;01.;iali1.;ti1.;k.e oppbygging og k.la1.;1.;ek.ampen pd det
øk.onomi1.;k.e omJtdde~ Av korrespondentgruppa i Kinas revolusjonære provinskomite. Oslo 1970.
12) Malena Rydberg:"Fo1tetak.et i
Cla!tte. n!t. 1 196 7.

den oavbJtutna

Jtevolutionen~

13) Dwight H. Perkins: "Ec.onomic. G1towth in China and the
Cultu.Jtal Revolution.", (1960-ap!til 7967) The Chivia Qu-

a1tte1tly, n!t 30 ap!til-juni 1967.
14) P.R. nJt.24,13.juni 7969,-635: "Produksjonskapasiteten er
6 ganger høyere enn fØr kulturrevolusjonen.
15) Karl Marx: "FJta den ty1.;k.e ideologi"(/845)

Pax 1970,-6.72.

16) Mao-Tsetung: "On P1tac.tic.e", (juli 1937)1 Selec..Jteading-6.
17) "LeaJtning Indu1.;t1tial P1toduc.tion" in a City mlddle Sc.hool
P. R• nJt • 2 1 , 2 2 . ma-l 19 7 0 .
18) "GJteat P1tog1tamme Soft Bu-lld-lng a Cont-lngent oS P1toleta-

1t-lan Intellec.tual-6", P.R.n!t. 12,20.maJt-6 1970,1.;.9.
19) P.R. 79.1.;ept. 7969: "An-6han jeJtn- og 1.;tdlk.ompan.-l1.; g1tu.nnlov".Artikkelen er oversatt og utgitt av Kinas ambassade
20) P.R.n!t.31,31.jul-l 1970,1.;.5:"Sh1t-lve to Bu-lld a Soc.-lal-l1.;t
Un-lve~1.;-lty oS Sc.-lenc.e and Eng-lneeJt-lng".
21) Se note 12 ovenfor.
22) Rensselaer W.Lee III: "The HSIA FANG Sy1.;tem: Ma1txi-6m

148

and

Mode~ni6ation",

The China

Quate~ly,nn.28,1966.

23) i.R.nn.48,28.nov.1969:"Cadne6 6hould pen6i6t in taking
pant in collective Pnoductive laboun".
24) Se note 23.
25)

P.R. nn 6, 9 6ebn. 1968:"New Relation6 between Cadne6
and the ma66e6".

26)

P.R.,nn.27,4.juli 1969:"Shanghai nn. 17 Cotton Mill "Red Bulwonk" 06 Gneat Pnoletanian Cult.nev.in Shanghai

27) Karl Marx:"Fna den ty6ke ideologi"(1846),Pax 1970,6.61.
28)

Ibid. s.93.

29) Se note 3)
30)

P.R.,nn 6,6.6ebn.1970: "Vigonou6 Vevelopment 06 Small
local Indu6tny".

31) Se note 19)
32)

P.R. ,nn.25,20 juni 1969: "Loyang Tnacto~ Plant Advance6 along the Road 06 Sel6 Reliance".

33)

P.R. ,nn.45,3.nov.1967: "Bannen 06 Victony in Scaling
the Height6 06 Science and technology".

34) Se note 11)
35) Jan-Ingvar LØfstedt: "Om mot6attningan i

Kina" Tid6-

6knl6et kommentan nn.6-7, Stockholm 1968.
36)

P.R.,nn 8,20.6ebn.1970: "Matenial Incentive6 ane aneaction to the dictaton6hip 06 the pnoletaniat".

37) Jan-Ingvar LØfstedt, note 35)

149

