Charles Bettelheim:

Problemer ved
proletariatets diktatur

Paul Sweezy1s merknader 1) tyder på at vi har lykkes i å nå
fram til enighet om grunnleggende problemer som ble reist
tidligere i vår diskusjon. Dermed har vi demonstrert at det
er mulig å overvinne en opprinnelig uenighet, også om vanske
lige problemer, sålenge diskusjonsdeltagerne tar utgangspunkt
i marxismens syn på historien, økonomien og politikken, og
sålenge diskusjonen blir tilstrekkelig detaljert.
Diskusjonen mellom Paul Sweezy og meg, som begynte i oktober
1968, har ganske sikkert reist "nye spørsmål" - men disse
var i virkeligheten tilstede i våre opprinnelige diverger
ende oppfatninger.
Med utgangspunkt i en antagelse vi deler - bevegelse i sosi
alistisk retning forutsetter at proletariatet har makten spør Paul Sweezy:
a)

Avhenger statsmaktens klassekarakter, etter min mening,
utelukkende av den politikken som regjeringen og partiet
fører?

b)

Er det ikke særdeles viktig, dersom teorien om den prole
tariske statsmakten skal ha forklaringsverdi, at det
finnes en "uavhengig metode" for å fastslå identiteten
til den klassen som har makten?

I tillegg til disse spørsmålene stiller han to andre:
c)
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Hvilke former og trinn har framveksten av et nytt stats
borgerskap?

d)

Under hvilke betingelser kan en vente en seier for
proletariatet, og under hvilke betingelser en seier
for det nye statsborgerskapet?

For Paul Sweezy synes det som om problemene som reises gjen
nom disse spørsmålene, er knyttet til vanskelighetene med å
spesifisere hva som menes med "proletariatet i den type
underutviklede land der de fleste anti-kapitalistiske revolu
sjonene i det tjuende århundre har funnet sted".
2)
Paul
Sweezy mener egentlig at den "klassiske" teorien til Marx
og Engels ble utarbeidet med tanke på den historiske rollen
som grunnleggerne av den vitenskapelige sosialismen antok at
proletariatet i de industrialiserte land var bestemt til å
spille i den revolusjonære prosessen. Men, legger han til,
bortsett fra i Sovjet-Unionen så har et slikt proletariat
ikke eksistert i de land der en sosialistisk revolusjon har
funnet sted. Og videre, selv i Russland var proletariatet
ute av stand til å gjennomføre sin oppgavej ivaretagelsen av
det økonomiske og politiske lederskapet - det ble stort sett
ødelagt og oppløst som en følge av borgerkrig og utenlandsk
invasjon.
Hensikten min her er ikke å diskutere den egentlige betyd
ning som arbeiderklassen har i de forskjellige land der en
sosialistisk revolusjon har funnet sted. Det er heller ikke
min hensikt å diskutere virkningen av borgerkrigen i SovjetUnionen på den proletariske statsmakten. På den annen side
anser jeg det som svært viktig å antyde deler av et svar på
de andre spørsmålene som ble stilt ovenfor.
Viktigheten og omfanget gjør det selvsagt umulig i en art
ikkel å besvare dem så detaljert som en skulle ønske - det
ville kreve en hel bok. Det er ikke desto mindre mulig og
nyttig å antyde noen korte svar. Forslagene som Paul Sweezy
setter fram i andre halvdel av sin merknad er også brokker
av svar.

OM VEN REVOLUSJONÆRE STATSMAKTENS KLASSEKARAKTER
Det som etter min mening gjør det mulig å bestemme den egent
lige klassekarakteren til en revolusjonær statsmakt som har
erobret makten gjennom massenes kamp - en statsmakt som har
ekspropriert den gamle eiendomsbesittende klasse og som på
beroper seg arbeiderklassen - er naturen til klasseinter
essene som denne makten tjener. Dette krever en undersøkelse
av de konkrete relasjonene mellom statsmakten og de arbeid
ende massene, og følgelig også av den formen som proletari
atets statsmakt har.
a)

NcitLLh&n til klaAA e,£n£e.si&A6 zne. som denne makten tjener.
Analysen må gi et svar, i klassebegreper, på spørsmålet:
"Hvem er det statsmakten tjener?" "Tjener den de
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nåværende og fremtidige interessene til de umiddelbare
produsentene og, fremfor alt, arbeiderklassen? Hjelper
den arbeiderne i å gjennomføre en revolusjonær endring
av de sosiale forhold som vil sette dem istand til å
få økt kontroll med sine levevilkår? Eller tjener den
interessene til et mindretall av ikke-produsenter
(og
dette kan være tilfelle selv om denne minoriteten erklæ
rer at den har "viet seg til sosialismens sak")?
De konksidtd KdZcLts j ovklk mellom statsmaktens organer og
de arbeidende massene. Idag, i lys av historisk erfarin*
og av teoretisk analyse av erfaringen, er det åpenbart
at man kan snakke om proletarisk statsmakt bare hvis
dens faktiske praksis har spesielle kjennetegn, og hvis
det ledende partiet følger en proletarisk linje.

b)

VEN PR0LETAR1SKE MAKTENS KJENNETEGN
På bakgrunn av langvarig og vedvarende forvirring i denne
forbindelse, skal det minnes om at den viktigste funksjonen
til proletariatets diktatur er å gjøre det mulig å etablere
noen av de politiske betingelsene som må oppfylles før de
direkte produsentene kan utøve kollektiv kontroll over produk
sjonsmidlene og livsbetingelsene sine. Det skal også minnes
om at slik kontroll ikke på noen måte er sikret gjennom stat
lig kontroll med produksjonsmidlene eller med "planøkonomi".
Slik kontroll - som kan oppnås bare gjennom langvarig klasse
kamp - avhenger først og fremst, men ikke utelukkende, av
om produsentene selv har makten. Vi må her gjenoppfriske
hva Lenin skrev i 1917:
"Hovedspørsmålet i enhver revolu
sjon er uten tvil spørsmålet om statsmakten. Den klassen som
har makten avgjør alt ... Spørsmålet om makten kan ikke
unngås eller settes til side, fordi det er hovedspørsmålet
som bestemmer hele revolusjonens utvikling, og dens innenog utenrikspolitikk." 3)
Arbeiderkontroll med levevilkårene krever fremfor alt at det
gamle statsapparatet rives ned og erstattes med et helt
annet apparat. Et nytt statsapparat som i det vesentlige
er ZZkt det gamle apparatet vil med nødvendighet reprodusere
dd

4amme

AamfiunnA fiosumm.

Den grunnleggende fiosiAkjd-ltdn mellom et proletarisk stats
apparat og et borgerlig statsapparat er at det proletariske
statsapparatet Ikkd dn bkllt fra massene, men unddfilagt
massene, dvs. at det Lenin‘'kalte "en stat i egentlig for
stand" 4) er avskaffet og erstattet med "proletariatet
organisert som den herskende klasse".
5)
De direkte produsentenes kontroll med sine eksistensbeting
elser forutsetter ødeleggelse av den gamle typen statsapparat
et apparat som monopoliserer alle avgjørende politiske av
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gjørelser og måten de skal settes ut i livet på, og som har
til sin disposisjon selvstendige undertrykkingsinstrument
som det ikke nøler med å bruke mot arbeidermassene.
Uten å ty til den formalistiske bruken av "abstrakte kriter
ier" fremkastet uten noen referanse til tid og sted, kan det
fastslås at et svært viktig kjennetegn ved den ikke-proletariske statsmakt (eller den statsmakt som stort sett ikke lenger
er proletarisk), er det faktum at statsapparatet er plassert
over massene og opptrer på en autoritær måte overfor massene.
Dette kjennetegnet på ikke-proletarisk statsmakt blir enda
viktigere når det hersker et lignede forhold mellom massene
og det ledende partiet.
(Jeg skal komme tilbake til dette
punktet.)
Når statsapparatet eksisterer adskilt fra massene og står over
dem, og det ledende partiet fremmer denne situasjonen istedetfor å kjempe mot den, da finnes de objektive betingelsene for
reproduksjon av politiske undertrykkelsesforhold der utbyttingsforhold også kan bli reprodusert.
Slike utbyttingsforhold oppstår når ikke-produsentene tilegner seg merarbeid fra
de direkte produsentene, og når den bruk som skal gjøres av
merproduktet ikke er bestemt av produsentene selv; og dette
er tilfelle selv om det som bestemmer utviklingen er en "øko
nomisk plan". Det er også kjent at det kan være utbytting
selv om merproduktet ikke individuelt er konsumert av dem som
bestemmer den måten det er brukt på. I alle tilfelle er kapi
talistisk utbytting først og fremst utbytting med hensyn på
akkumulasjon og ikke konsumpsjon. Kort sagt , hvis statsappa
ratet som eier produksjonsmidlene (som et resultat av statlig
kontroll) eksisterer adskilt fra massene, og hvis dette appa

ratet l tillegg Ikke kontrolleres av et parti A om er knyttet
til massene, og som hje.Zpe.si massene £ZZ å kjempe, for å vinne
kontroll med bruken av produks jons midlene, da står vi overfor
forhold som skaper en struktur som reproduserer ads klllelsen
av de direkte produsentene fira deres produks jonsmidZer. Hvis
forholdet mellom arbeidskraften og produksjonsmidlene under
disse betingelsene er uttrykt gjennom et lønnsforhold, betyr
dette at produksjonsrelasjonene er kapitalistiske forhold, og
at de som innehar ledende stillinger i det sentrale statsappa
ratet og tilhørende apparat, kollektivt utgjør et kapitalist
isk - et stats-borgerskap.
Som vi allerede har antydet tidligere, ville det være dog
matisk og formalistisk å forsøke å presentere et abstrakt
kriterium for statens proletariske karakter uten å ta i
betraktning de konkrete historiske betingelsene, og særlig
typen av relasjoner mellom staten og det herskende parti,
partiets kjennetegn og i hvilken retning partiet utvikler
seg.
Dette er grunnen til at det ganske sikkert ikke er
"en eneste modell" for ikke-adskillelse, dvs. av enhet
mellom statsapparatet og massene, men bare konkrete former
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som er i overensstemmelse med klcu>6 ekampen* historiske
betingelser.
Historiske eksempler på slike former for enhet gir Pariskommunen, de russiske sovjetene i 1917, og de ulike formene
for folkemakt i Kina.
('tøilitære" såvel som "sivile" for
mer. Folkets frigjøringshær er utvilsomt den første hæren
som ikke er adskilt fra folket, men snarere det motsatte,
integrert i befolkningen og underlagt den.)
Historisk erfaring viser at fordi påvirkninger fra de domi
nerende ideologiske forhold som er et resultat av århundres
undertrykking og utbytting, og som reproduseres på basis av
samfunnsmessig arbeidsdeling som ikke kan revolusjoneres
over natta, så har de politiske formene som er ment å sette
de direkte produsentene istand til å organisere seg selv
som den herskende klasse,en tendens til -hvis en ikke iverk
setter en systematisk kamp mot tendensen -spontant å omforme
seg selv i retning av en "autonomisering" av maktorganene,
dvs. av et nytt skille mellom massene og statsapparatet, og
som en konsekvens, i retning av en rekonstituering av poli
tiske undertrykkelsesforhold og økonomiske utbyttingsforhold. Gjennom hele overgangsperioden er det derfor en kamp
mellom to linjer: den sosialistiske og den kapitalistiske.
Å si at en samfunnsformasjon i overgangsfasen følger den
sosialistiske veien,er det samme som å si at denne forma
sjonen er inne i en revolusjonær omformingsprosess som
setter arbeidermassene istand til å oppnå økt kontroll med
sine levevilkår, dvs. som styrker deres evne til å
gjøsiz
seg selv. Å si at en slik formasjon følger en kapitalist
isk vei,er det samme som å si at den er inne i en prosess
som i økende grad gjør de arbeidende massene avhengige av
kravene fra en reproduksjonsprosess som de ikke kontrol
lerer, og som derfor til sist bare kan tjene interessene
til en minoritet som bruker statsapparatet til å etablere
og konsolidere betingelsene for sin dominans i fremtiden.

Den veien som en sosial formasjon følger er alltid bestemt
av klassekampen. Klassekampen stiller opp de som kjemper
for sosialismens seier mot de som kjemper for kapitalismens
seier. De førstnevnte utgjøres av proletariatet og dets
allierte folkegrupper, de sistnevnte utgjøres av de samlede
borgerlige samfunnskreftene, uansett om disse kreftene til
hørte det gamle boursjoasiet eller om de er seg "bevisst"
det faktum at seier for deres politiske linje vil føre til
nederlag for proletariatet. Der produksjonsmidlene er under
statlig kontroll, vil selve statsapparatet, de øvre sjikt i
det ledende partiet og i det ideologiske og økonomiske appa
ratet være de avgjørende områder der borgerskapets samfunns
krefter kan etablere seg eller reetablere seg. For at prole
tariatet skal kunne beholde sin
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ledende rolle/må det hele tiden beholde initiativet i de
ideologiske og politiske frontene. Dette forutsetter at
det beholder enheten og sin nære allianse med alle grupper
av folket som også har interesse av sosialismen. Disse
betingelsene kan oppfylles bare hvis proletariatet har sitt
eget ideologiske og politiske apparat - et marxist-leninistisk parti. Dette fører med seg en del andre problemer.

VET LEVENVE PARTIETS KJENNETEGN
Kjernen i disse problemene er følgende:
for å hjelpe prole
tariatet og dets allierte folkegrupper på veien til sosial
ismen er det ikke tilstrekkelig for det marxist-leninistiske partiet som har ledet proletariatet i erobringen av
makten, å forbli tilt yn&lat&nde, "det samme", dets klasse
karakter må forbli uendret også i realiteten: Det må fort
satt være et proletarisk parti. For det kan ikke eksistere
noe proletariatets diktatur dersom det ledende partiet ikke
er partiet til arbeiderklassen.
Det er åpenbart at partiets proletariske karakter ikke av
henger av "selv-proklamasjoner", av partiets egne forsik
ringer om at det vil "bygge sosialismen", av dets "faste
beslutning om å forbli trofast mot marxisme-leninismen"
eller overfor et "revolusjonært ideal". Dets proletariske
karakter kan bare avgjøres ved en konksiet analyte, som vil
vise om det ledende partiets politiske og ideologiske prak
sis i virkeligheten er proletarisk praksis.
Historisk erfaring har gjort det mulig å gi en mer treffende
karakteristikk av klassenaturen til den politiske og ideolo
giske praksis som det ledende partiet utvikler.
Denne erfar
ingen, sett i lys av marxistisk teori, gjør det klart at
klassekarakteren til et partis politiske og ideologiske
praksis kommer til uttrykk gjennom strukturen i dets forhold
til massene, gjennom dets indre relasjoner og gjennom dets
forhold til statsapparatet.
Hvis de konkrete forhold mellom det ledende partiet og mass
ene ikke er i overensstemmelse med proletarisk praksis, og
hvis det innenfor partiet utvikler seg autoritære relasjoner
i diskusjoner og i den ideologiske kampen, er det ikke til
å unngå at de teoretiske begreper som partiet bruker, i
Det kan
økende grad vil avvike fra revolusjonær marxisme.
ikke eksistere riktige teoretiske begreper uten korrekt
politisk praksis.
For at de marxist-leninistiske prinsip
pene som et ledende parti støtter &eg på,skal forbli levende
og ikke "fungere" som et stivnet dogme abstrahert fra livet,
må partiet og dets medlemmer avvise enhver autoritær praksis
kritisere dem som går inn for slik praksis og hele tiden
underkaste seg massenes kritikk*
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Kort sagt kan et ledende parti være et proletarisk parti
bare hvis det avstår fra å pålegge massene difiektiven, og
forblir inttnumentet for deres initiativ. Dette er mulig
bare hvis det hele tiden underordner seg kritikken fra mas
sene, hvis det ikke forsøker å pålegge massene "nødvendige"
oppgaver, hvis det tar utgangspunkt i hva massene er beredt
til å gjøre for å utvikle sosialistiske relasjoner. For at
partiet skal kunne være istand til å støtte massene på denne
måten må det være istand til å vite med sikkerhet hva som
fremmer denne utviklingen? det er spesielt dette formålet
som den marxist-leninistiske teorien må tjene.
Det proletariske partiets funksjon er derfor å hjelpe mas
sene filt elv å nå de målene som stemmer overens med deres
glunnleggende intenett en. På hvert trinn i den kontinuer
lige kampen for å omforme de sosiale relasjoner må partiet
lede massene med tanke på å utløse, innenfor de objektive
og subjektive begrensninger som settes av tid og sted, de
mest vidtgående initiativ massene er istand til, for å
konsolidere og utvikle proletariske sosiale relasjoner.
Et proletarisk parti må ikke "handle istedetfor" massene.
For massene må £onandne 6 eg telv ment de omfaonmen den
objektive venden, og de kan forandre seg selv bare gjennom
sine egne enfianing en fra seire og nederlag. Dette er den
eneste måten massene kan oppnå en kollektiv bevittthet, en

kollektiv vilje, og kollektive evnen, og anlegg, dvt. oppnå
tin gniket tom klatte.
En pnoletanitk politikk - den eneste garantien for at prole
tariatet skal kunne beholde makten - må derfor se til at
massene av teg telv gjør det de har objektive interesser av
å gjøre i den grad de er subjektivt istand til å gjøre det.
All vold på bevisstheten og viljen til massene representerer
et skritt tilbake. Og slike skritt tilbake kan føre til at
proletariatet mister makten.
Partiets oppgave er derfor ikke bare å stille opp den riktige
målsettingen, men også å skjønne hva massene er istand til å
gjøre og å lede dem framover uten noengang å bnuke tvang, og
ved å formulere slagord og direktiver som massene kan gjøre
til sine egne, utvikle adekvat taktikk og strategi og hjelpe
massene å onganitene teg telv.
Kravene til slike relasjoner mellom partiet og folkemassene,
og til en slik praksis, gjør det uhyre viktig, som Mao tse-tun
har skrevet, at det "ikke utøves noe diktatur over folket" og
at folkemassene "nyter godt av talefrihet, pressefrihet, for
samlingsfrihet, foreningsfrihet, opptogsfrihet, demonstrasjons
frihet, religiøs trosfrihet, osv.".
6)
At det ikke utøves noe diktatur over folket vil også si at det
ikke utøves noe diktatur over småborgerskapet og spesielt ikke
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over de dårligst stilte lag av bøndene. Proletariatet og
dets parti må lede småborgerskapet på veien mot sosialismen
som er i samsvar med deres egentlige interesser. Men de må
ikke tvinge småborgerskapet.
De må drive en ideologisk
kamp som gjør det mulig, med Mao Tse-tung1s ord, å "føre
småborgerskapets ideer videre i kjølvannet til de proletariske ideene".
Dette er noen av kjennetegnene på den politiske og ideolog
iske praksisen til et parti som både er et Idddndd parti og
et p Jio IdtaKib k parti, dvs. til et parti som leder massene,
men som ikke gir ordre, et parti som 4 amoKdndK massenes
initiativ med det formål å hjelpe dem å føre dnkdtZig polltZ&k kamp.
Et slikt parti er nødvendig for utøvelsen av
proletariatets diktatur, for det er ved hjelp av et slikt
parti at proletariatet og folkemassene kan oppnå økt kon
troll over sine levevilkår ved å utvikle seg i retning av
kollektiv frihet; og dette krever enhet - en enhet som Zkkd
dH påtvunget, men ønsket frivillig.

PARTIET OG STATSAPPARATET
Det er nødvendig her å gå inn på problemet som reises av
forholdet mellom partiet og statsapparatet. Arten av dette
forholdet utgjør et av de viktige kjennetegnene ved prole
tariatets diktatur, nemlig kravet om at statsapparatet er
unddsiosidndt proletariatets parti. Bare hvis statsapparatet
underordnes partiet, er det mulig, forutsatt at forbindelsen
mellom partiet og massene er riktig koplet sammen med kamp
en mot statsapparatets tendens til å bli autonomt, å unngå
den kapitalistiske vei, og å sikre at staten dør bort.
Det domZndKdndd appaxatdt for proletarisk makt er derfor det
manxlbt-JLdnlnZi>
kd pantZdt og ikke statsapparatet. Det
marxist-ieninistiske partiet er det virkelige instrumentet
for proletariatets diktatur, og den avgjørende organisasjons
formen til et proletariat som er blitt den herskende klasse.
Partiets avgjørende rolle henger sammen med den domindfidndd
pZaAA som den proletariske ZddotogZ har, og som partiet er
bæreren av. Denne rollen utøves ikke bare med tanke på alle
andre samfunnsorganer, men også med hensyn til de arbeidende
massene som med partiets hjelp forandrer seg selv, dvs. å
tlldgvid ^on.
dgdn ddl en proletarisk livsanskuelse som
massene opprinnelig delvis er adskilt fra D.g.a. borgerlig ideo
logi.
Det proletariske partiet har som sin egentlige funk
sjon å føre den proletariske ideologien ut blant massene
gjennom den hjelpen det gir dem i deres kamp, og ved selv å
dra lærdom av disse kampene - ved å lære av massene.
Det proletariske partiet er på denne måten instrumentet for
dnkdt blant massene - en enhet med hensyn til kandZlng såvel
som til ZddotogZ.
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Den virkelig dominerende rollen til arbeiderne vokser i takt
med at proletariatets ideologi blir deres egen ideologi.
Det er slik betingelsene blant massene selv blir skapt for
avskaffelse av alle borgerlige samfunnsmessige forhold. For
at et ledende marxist-leninistisk parti skal være i stand
til å spille den riktige rollen, må det alltid gi klat>£>økampøn førsterang, og gjøre den proletariske ideologi til
den domZnøKøndø fiaktoA i denne kampen.
I fravær av et slikt
parti, kan ikke de objektive og subjektive forhold revolu
sjoneres, og gjeninnføringen av borgerlig herredømme er
uunngåelig.
Den dominerende rollen til partiet og denne rollens ideo
logiske og politiske natur bestemmer den vesentlige plassen
som den idøoZogZ^kø kZa6A økampøn har innenfor partiet, og
nødvendiggjør en bestemt leder-stil , som ganske riktig er
karakterisert som "proletarisk". Bare en slik måte å lede
på gjør det mulig å gå videre på veien mot sosialisme, ikke
gjennom tvang (som aldri fører fram på denne veien), men
gjennom ideologisk og politisk hjelp til alle arbeidere.
Under disse betingelsene er det arbeiderne som går fram på
veien til sosialisme, og dette er den eneste måten å tiykkø
fisiam på langs denne veien.
Dette er et av kjennetegnene
på det som Kinas kommunistiske parti kaller en "masse-linje".
I denne sammenheng skal det legges til at selv om uttrykket
"masse-linje" er nært forbundet med praksisen til Kinas
kommunistiske parti, så kan det teoretiske grunnlaget finnes
hos Marx og Lenin.
Ikke desto mindre er det takket være
erfaringene fra den kinesiske revolusjon og fra Mao Tse-tung's
lære at det er blitt mulig teoretisk å fatte hva som ligger
i begrepet en "masse-linje", og å forstå at det er gjennom
utøvelse av masselinja at et ledende parti blir instrumentet
for proletariatets diktatur og demokrati, for eksistensen
av proletarisk makt er først og fremst bestemt av forholdet
mellom partiet og massene.

SPØRSMÅLET OM EN "UAVHENGIG METOVE"
Det synes for meg som det ikke er mulig å stole på en metode
"uavhengig" av den som nettopp er diskutert hvis en skal av
gjøre om den politiske makten vunnet i kjølvannet av en
revolusjon,er av proletarisk eller ikke-proletarisk natur.
I virkeligheten utøves proletarisk makt først på den økonomi&kø ba&i& 4om ikkø kan sløvoZua j on&AøA fan a gsiunmn batiø
gj&nnom bø&lttøJLbe av dan poZZti^kø waktøn.
I den første tiden etter en proletarisk revolusjon, og til
tross for "nasjonalisering" og "statskontroll", fortsetter
de fleste gamle sosiale relasjonene å eksistere, for de kan
ikke ganske enkelt "avskaffes". Disse relasjonene kan ikke
elimineres som et resultat av "vedtak" gjort på "toppen" av
en revolusjonær statsmakt og satt ut i livet med øyeblikkelig
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virkning.

Elimineringen av dem er et resultat av en K2.voZul-

Ajonxsi ptiot><u>t> Aom Atsi&kk&fi

i>dg

ovdh,

&yi

hl&totii&k p&tiioda,

av en prosess der alle sosiale forhold, og alle deltakerne
i prosessen, blir "revolusjonert". Særlig gjelder det at
produsentenes kontroll med produksjonsbetingelsene og leve
vilkårene krever en voksende omforming av den sosiale ar
beidsdeling, som vil føre til en gradvis avskaffelse av
skillet mellom manuelt og intellektuelt arbeid og mellom å
foreta og å utføre beslutninger, og reduksjon og eventuell
avskaffelse av den rollen teknikerne har ved sin plassering
"over" arbeiderne.
Gjennom disse omformingene må de som utfører lederoppgaver
og "tekniske" oppgaver - de politiske kadrene og teknikerne
- leve sammen med massene og dele livet med dem, underkaste
seg deres kontroll og ta del i manuelt arbeid.
Men den radikale omformingen av forholdene mellom arbeiderne
og mellom arbeiderne og deres produksjonsmidler, og den to
tale elimineringen av borgerlige produksjonsforhold og den
borgerlige sosiale arbeidsdeling, er ikke et "spontant"
resultat av produktivkreftenes utvikling. En slik omforming
kan bare være resultatet av en ZangvasiZg kZaAA zkarrip under
ledelse av proletariatets diktatur, av en klassekamp som
går framover langs den riktige veien; dette krever en klasse
kamp som ledes av den mest fremskredne form for marxistleninistisk tenkning slik den er utviklet i lys av den
kinesiske revolusjon.
Her også ligger marxisme-leninismens
avgjørende rolle i at den er en revolusjonær teori og prak
sis, og dette er grunnen til at det er så viktig å belyse
marxisme-leninismens proletariske karakter.

MARXISME-LENINISMEN SOM PROLETARIATETS TEORI
Marxisme-leninismen er proletariatets teori fordi davi zh. dzt

uttrykk
ptiole,tcLnlat&t£>
undzst kapZpsio duk* j on* fiosikotd: marxismen har utviklet seg
ved å ta utgangspunkt i proletariatets interesser, det eneste
standpunkt som kan gi forståelse for de proletariske kampenes
betydning. Vi bør her huske på Marx'formulering når han i
analysen av Paris-kommunens historiske betydning, erklærte
at for borgerskapet og for dem som aksepterte borgerskapets
standpunkt, så vil proletariatets klassekamp forbli en "sfinx",
en "gåte".
Marxismen og leninismen tar ikke bare utgangspunkt i prole
tariatets klassekamp, men også i en analyse av de ob j e,ktZv&
motA&tnZnge,si i den kapitalistiske produksjonsmåten, ved å
forklare det spesifikke ved proletariatets stilling i denne
produksjonsmåten. Proletariatet er en produserende klasse
helt og holdent berøvet produksjonsmidlene, fullstendig
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adskilt fra sine livsbetingelser gjennom den kapitalistiske
reproduksjonsprosessen. Det er en klasse som kan frigjøre
seg selv fra kapitalistisk utbytting bare ved å avskaffe ikke
bare kapitalismen, men også alle former for menneskers ut
bytting av mennesker, ved fullstendig å ødelegge de rådende
sosiale relasjoner og erstatte dem med radikalt nye rela
sjoner.
Det særegne ved proletariatets stilling under den kapital
istiske produksjonsmåten ZvZngdJi det, kvZ* dd£ t>kaZ {^n.ZgjøKd
6 dg t>dZ\), til å utvikle en radikal revolusjonær ideologi.
Frigjøringen av proletariatet fra utbytting og undertrykk
else krever egentlig en IddoZo gZt>k siadZkaZZA dStZng av prole
tariatet, en voksende tilslutning til en total revolusjonær
ideologi 4 om kdZ£ og hoZddnt dK pJioZdtasilatdtA dgdn, og
faoti&kjdZZZg ^Ka. den ideologien som borgerskapets ideologiske
apparat gjennom enormt press forsøker å få proletariatet til
å underkaste seg .
7)
Proletariatets ideologi btdmmdh. ovdKdn^ mnd pKoZd£an.Zoi£d£i>
AtZZZZna i ddn kapZtaZZ^ZZ^kd psio duk* j onAmdtd *, denne ideo
logien er marxisme-leninisme som erutviklet og fremdeles er i
utvikling med utgangspunkt i en analyse av proletariatets
objektive plassering, på basis av en forståelse av motset
ningene som proletariatets klassekamp utvikles spontant
innenfor, og av de posisjonene som inntas spontant av
proletariatet hver gang dets egen kamp når et bestemt intensitetsnivå.
Det er i denne spesielle betydning at marxisme-leninismen
er proletariatets revolusjonære teori. Det er av denne grunn
at den er istand til å trenge inn i arbeiderklassen med
lysets hastighet hver gang de objektive motsetningene som
proletariatet er fanget i, når en bestemt intensitet. Dette
er også grunnen til at overalt hvor proletariatets kamp når
et bestemt intensitets-nivå, der fiZnndJi proletariatet selv
former for masseorganisering som, slik Marx og Lenin viste,
er i overensstemmelse med proletariatets revolusjonære
rolle - Pariskommunen, sovjetene i 1905 og 1917, revolusjonskomitéene som vokste fram i mange land, særlig i Kina under
kulturrevolus j onen.
På samme tid forklarer arten av motsetningene som proletar
iatet er fanget i/hvorfor disse formene for organisering,
som kan betegnes som "spontan legemliggjøring av proletarisk
ideologi", i seg selv er ustabile og usikre. Derfor er det
nødvendig å bygge et 4 pd&ZdZt pAoZdtasiZA k ZddoZogZt> k og poZZZZaIi apparat, et marxist-leninistisk parti som legemliggjør
proletarisk ideologi. Bare et slikt apparat gjør det mulig
å konA dntsidtid massenes initiativ som er nødvendig ved fri
gjøringen av de undertrykte klassene fra alle former for ut
bytting og undertrykkelse, og setter disse klassene i stand
til, gjennom sin kamp, d ZZZdgnd 4 dg 4 dZv psioZdtasiiA k ZddoZogZ som presset fra borgerskapet hele tiden forsøker å
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adskille dem fra. Som det ble understreket av Marx; det er
gjennom revolusjonær kamp, og bare gjennom slik kamp, at
proletariatet kan lykkes i å omforme seg selv ideologisk.
Som han skrev i "Die Deutsche Ideologie":
"Denne revolusjon
en er ikke nødvendig bare fordi den herskende klasse ikke
kan styrtes på annen måte, men også fordi den klassen som
styrter den bare gjennom en revolusjon kan lykkes i å kvitte
seg med all den gamle møkka, og settes istand til å skape
et nytt samfunn".
8)
Marxisme-leninismen er proletariatets revolusjonære teori
fordi den trekker de endelige konklusjoner som følger av
analysen, (sett fra den utbyttedes synspunkt og ikke fra ut
by tterens) , av proletariatets kamp, og av proletariatets
stilling i den kapitalistiske produksjonsmåte. Marxismeleninismen har på denne måten kunnet forklare både prole
tariatets radikale revolusjonære rolle og den proletariske
revolusjonens verdensomspennende og historiske karakter;
det siste følger av utviklingen til den kapitalistiske
produksjonsmåten som et verdensomspennende utbyttings- og
undertrykkelsessystem, og som verdens folk bare kan frigjøre
seg fra ved å føre en verdensomspennende kamp.

PROLETARIATETS TEORI OG REVOLUSJONENS KREFTER
I lys av diskusjonen foran kan vi nå ta opp følgende viktige
punkt: Sålenge marxisme-leninismen ekblAtetien. som en revolu
sjonær proletarisk teori, og sålenge den eksisterer som et
nevoluA jonzn.t pantl som "legemliggjør" denne ideologien og
setter den ut i livet, A å. blln. nekkevldden til denne teonlen

Ikke. bane en tak fionb eholdt pn.oletoLfilo.tet alene.
Dette er tilfelle fordi den proletariske revolusjon ikke ut
vikler en ny utbytterklasse, men er dømt til å eliminere
alle former for utbytting og undertrykkelse. Som Engels
minner oss om i sitt forord til "Det kommunistiske manifest"
26.juni 1883:
den proletariske revolusjonen frigjør ikke
bare proletariatet fra utbytting, men også "hele samfunnet
fra utbytting, undertrykkelse og klassekamp". Denne spesi
elle karakteren til den proletariske revolusjonen betyr at
hvis denne revolusjonen er gjort mulig ved 'at den kapital
istiske produksjonsmåten er verdensomspennende og av prole
tariatets eksistens, så vedkommen den Ikke bane pnoletanlatet, men også alle de utbyttede, alle de undertrykte, og
alle dem som har interesse av at utbytting og undertrykkelse
avskaffes.
Vi kan nå forstå hvordan det er mulig for en proletarisk
revolusjon å seire selv i land der arbeiderklassen er liten
i antall, og hvorfor en slik revolusjon ikke desto mindre
er en pn.oletan.lA-k nevoluA jon.
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Revolusjonens proletariske karakter avhenger i virkeligheten
mer av den proletariske ideologiens domtvLZXnndz JioZ&e. og av
partiet som er bærer av denne ideologien, enn av proletari
atets "tallmessige" styrke. Proletariatets dominerende rolle
i revolusjonen er derfor først og fremst av ideologisk og
politisk karakter. Proletariatet kan følgelig bli den tedznde
ideologiske og politiske kraft i revolusjonen selv når det
tallmessig ikke er den avgjørende kraft, f.eks. når andre
samfunnsklasser, som de fattige småbøndene, er tallmessig
størst.
Vi må nå ta opp et viktig problem, det som gjelder b&Atzmme£^en av pKolztaktat&t A om klaA&e. under overgangen til sosi
alismen. Dette problemet henger sammen med den dominerende
rolle som den proletariske ideologi spiller under denne
overgangen.
Det at proletariatet konstituerer seg som en herskende klasse
er resultatet av en historisk prosess: en prosess der prole
tariatet tilegner seg sin egen ideologi. Denne historiske
prosessen krever inngrep fra et spesielt ideologisk apparat,
det proletariske partiet, og er selv et resultat av &o&taZ
kamp for omforming av samfunnet og verden. Det er selv
følgelig gjennom slik kamp at proletariatet omformer seg
selv ved å oppnå en enhet frembrakt av dets egen ideologi,
ved i økende grad å kaste overbord den fremmede ideologien
som er pålagt det, ved å oppnå økt herredømme over materi
elle og sosiale krefter, og ved å omforme produktivkrefte
nes natur i lys av sannheten i dets ideologi - en sannhet som
blir proletarisk makt så snart den griper massene. Det er
gjennom disse omformingene at proletariatet blir den hersk
ende klasse som ikke lenger behersker andre klasser enn seg
selv.
Bestemmelsen av proletariatet som en herskende klasse på
grunnlag av dets tilegnelse av den proletariske ideologi
er en prosess som angår fremfor alt arbeiderklassen; den
proletariske ideologi er nøyaktig den ideologi som stemmer
overens med proletariatets objektive posisjon i den kapital
istiske produksjonsmåte.
Så snart bruddet med denne produksjonsmåten er innledet,blir
tilegnelsen av proletariatets ideologi en prosess som ikke
angår bare de umiddelbare produsentene, men også represen
tanter fra andre samfunnsklasser, p.g.a. de fremtidsutsikter
om frigjøring som den proletariske revolusjon viser for hele
samfunnet. En forutsetning for dette er at de sistnevnte
fiullAtzndtg og absolutt fiosikaAt&n. de snevre interessene til
sin opprinnelige klasse, og kjemper konkret og effektivt for
at proletariatets revolusjon skal seire. En annen forutset
ning er at de hele tiden er ledet av kravene om kamp for
sosialismen og av proletariske oppfatninger som tar sikte på
å avskaffe alt som hindrer de umiddelbare produsentene i å
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kontrollere sine livsbetingelser, av alt som skiller dem
fra produksjonsmidlene, av alt som splitter dem.
Denne ideologiske bestemmelsen av proletariatet som en
herskende klasse innebærer at det kan ta opp i seg alle de
som inntar et proletarisk klassestandpunkt, men bare hvis
de forplikter seg fullstendig til dette standpunktet.
I
overgangen til sosialismen vil således de som innehar
ledende stillinger, være borgerlige eller proletariske av
hengig av om de inntar et proletarisk klassestandpunkt
eller ikke. Fordi dette klassestandpunktet, som ikke er
rotfestet i en klassesituasjon begrenset til produksjons
prosessen, kan omformes gjennom den ideologiske klassekam
pen, så får denne kampen overmåte stor viktighet og vil
kunne bestemme i hvilken Kdtning samfunnsformasjonen vil*
utvikle seg.
Det er også fordi den aktuelle sosiale situasjon, både den
nåværende og den tidligere, erfaringene fra utbyttingen,
undertrykkelsen og fattigdommen, letter tilslutningen til
et proletarisk klassestandpunkt at de fattige bøndene og
småbrukerne utgjør sammen med proletariatet, den grunnlegg
ende sosiale basis for proletariatets diktatur.
I overgangssamfunnene fortsetter andre klasser og samfunns
krefter enn proletariatet og borgerskapet å eksistere en
tid. Det gjelder særlig slike klasser i folket som små
brukerne og småbøndene. For at den proletariske makten
skal sikres må den være grunnlagt på demokratiske relasjoner
med disse klassene.
Enkdtdn mellom proletariatet og andre
lag av folket (utdn ddnnd dnkdtdn dh, pnoldtatiiatdt* diktatur
umulig) krever derfor at proletariatet respekterer det spesi
fikke ved disse lagene, slik at de kan ledes inn på veien
til sosialismen, som også selvfølgelig er vdidn til ddtid*
dgdn fitiig jøtiing. Ingdnting kan oppnå* i ddnnd * ammdnkdng
gjdnnom tvang - bruk av tvang kan bare Aplittd de folkelige
kreftene, i* oldtid proletariatet og iøtid til ddt* ndddtilag.
Dette er like sikkert i de industrialiserte land som i de
underutviklede land der proletariatet er tallmessig svakt.
Det vitenskapelig riktige uttrykket "proletariatets diktatur"
kan ha tilslørt det poenget at ikkd nod diktatuti må utøvd*
ovdtt dd fioti*kjdlligd kla**dnd i fiolkdt.
Uttrykket "prole
tariatets diktatur" betegner i virkeligheten"et politisk
dominanseforhold som skal utøves utelukkende over den lille
minoriteten som utgjøres av borgerskapet, uttrykket karak
teriserer på ingen måte det forholdet som må bestå mellom
proletariatet og klassene i folket. Hvis de sistnevnte av
og til begår feil, må de bli hjulpet i å korrigere feiltak
elsene, og ikke bli tvunget. For disse klassene er også
undertrykt og i siste instans utbyttet av borgerskapet; de
er derfor interessert i å revoltere mot borgerlige samfunns
forhold.
Proletariatet må lede dem i denne revolten, for i
ddn vdtiddn vi oppldvdA, fører denne revolten med nødvendighet
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til at de folkelige lagene, hvis de politisk og ideologisk
blir ledet, inntar proletariatets posisjoner. Dette er
nøyaktig hva som skjer med de fattige og mellomstore bønd
ene: hvis proletariatet oppretter riktige politiske, ideo
logiske og økonomiske relasjoner til dem vil de ledes til
kamp for sosialisme; i en slik kamp deltar disse lagene av
bønder som ideologisk og politisk pn.olztan.t6 zntz samfunns
krefter. Slik var det de kinesiske bondemassene slo inn
på den sosialistiske veien.
Kort sagt så betegner uttrykket "proletarisk makt" den
ledende politiske og ideologiske rolle som proletariatet
spiller innenfor en spesifikk samfunnsformasjon. Dette er
åpenbart proletariatets rolle innenfor ethvert land, men
det er også rollen til verdensproletariatet hvis kamper er
opphavet til marxisme-leninismen og til proletariatets
revolusjonære ideologi. Det er den teoretiske og praktiske
lærdom trukket av verdensproletariatets kamp som utgjør
innholdet i den nåværende marxisme-leninismen. Dette inn
holdet blir et avgjørende middel i samfunnsomformingen når
det trenger inn i massene, og når det bæres av et prole
tarisk parti som kan utvikle det.
Bare den ledende rollen til et slikt parti, som utviser en
aktivitet og antar organisasjonsformer som inneholder den
kollektive kunnskapen ervervet gjennom dets revolusjonære
kamp, kan sikre ikke bare at bong zn.6 kapzt 6tyn.tz-6, men
også at pn.oJLztcuiyLcLtz.tt> makt oppn.zttkold.z6 .

KLASSEKAMPEN UNVER PROLETARIATETS VIKTATUR
At det på et gitt tidspunkt eksisterer et parti som gjennom
sin aktivitet og organisasjonsform opptar den kollektive
kunnskapen som proletariatet har ervervet gjennom sine revo
lusjonære kamper, gir ingen "definitiv" garanti for at veien
til sosialisme ikke kan forlates.
Den eneste "garantien"
for framgang langs den sosialistiske veien er det ledende
partiets virkelige evner til ikke å adskilles fra massene.
Denne egenskapen må stadig vekk fion.nyz6 ; noe som også impli
serer fornyelse av partiet - en kontinuerlig anstrengelse
for å unngå den sterile gjentagelsen av ferdig-tygde for
muleringer og for å gjøre konkrete analyser av enhver ny
situasjon, fordi enhver ny situasjon er enestående. En slik
egenskap krever i neste omgang at proletariatets parti
fiaktt6k ^onblln. de arbeidende massenes tjener, at det blir
istand til å trekke lærdom av deres revolusjonære initiativ
og at det retter seg etter disse initiativene og hjelper
dem i deres utvikling.
Dersom disse betingelsene ikke oppfylles, kan intet ledende
parti over lengre tid bidra til seier langs den sosialist
iske vei. Hvis det ikke tilfredsstiller disse betingelsene,
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vil det ikke være istand til å hindre at dets politiske
linje opphører å være en proletarisk linje, og vil til sist
ikke være istand til å hindre borgerskapet fra å ta kontrol
len over partiet og omforme det fra et redskap i det proletariske diktaturs tjeneste til et redskap for borgerskapets
diktatur. Det sistnevnte kan i alle avskygninger manifest
ere seg mer eller mindre midlertidig under dekke av et
"stats -borgerskap". Det er derfor en alvorlig illusjon å
oppfatte klassekampen som "avsluttet" i det øyblikk prole
tariatet har tatt makten og produksjonsmidlene er brakt
under statlig kontroll eller er kollektivisert. Dette
betyr ikke slutten på klassekampen; den antar bare nye
fiofimøti.
Det som gjør det objektivt mulig og nødvendig å
fortsette klassekampen under proletariatets diktatur, er ikke
bare at det forekommer noe som ofte er blitt kalt "levning
ene fra den gamle utbyttende klassen", men også - vi kunne
til og med si først og fremst - eksistensen, dvs. reproduk
sjonen av de gamle økonomiske, ideologiske og politiske
forhold som ikke kunne "avskaffes" i løpet av en dag, og at
de bare kan ødzløgg øa og bli øfiAtatt&t med andre forhold
etter langvarig kamp. Disse gamle forhold er forbundet med
den borgerlige arbeidsdeling, med skille mellom manuelt og
intellektuelt arbeid, med skille mellom ledelse og utførelse
med den karakteristiske delingen i borgerlig vitenskap mel
lom teoretisk kunnskap og praktisk dyktighet, med de fanzm-

ttizd&lø&zb faokmønø Aom nn n&baltat av di&bn adAktlle,lAzne.
("verdi"-formen er en av dem), med de ideologiske formene
som er reprodusert på dette grunnlaget, osv. Disse gamle
forholdene utgjør det objzkttvz gfuinntag et som gjør det
mulig for en minoritet av ikke-produsenter å utbytte majori
teten av produsenter, og som gjør det mulig for proletari
atet å bli nedkjempet. Disse forholdene reproduserer seg
selv over en historisk periode som strekker seg langt ut
over maktovertagelsen, og denne perioden kan ikke avsluttes
før sosialismen er blitt v zfidznA om& p&nn&ndz.

Vnolatantatøtb tap av makt skylde.* tkkø nødv &ndigvi& voldzttg fiyAttk kamp. Ettersom proletariatets revolusjonære ideo
logi er et avgjørende element i proletariatets makt, så er
også den ideologiske klassekampen et viktig element i kampen
om makten og i opprettholdelsen av denne makten.
Dette for
klarer hvorfor svekkelsen av den proletariske ideologiens
rolle, og de feil som følger av den, kan skape betingelser
som gjør det mulig for borgerskapets samfunnskrefter å ut
vikle seg, konsolideres, oppnå innflytelse og endelig over
ta ledelsen i partiet og staten, dvs. gjenvinne makten.
Stilt overfor en slik fare er svaret verken undertrykkelse
v.h.a. tvang eller ensidig verbal og dogmatisk lojalitet
til lettvinte slagord.
Stilt overfor en slik fare er det
nødvendig kontinuerlig å utarbeide en levende proletarisk
ideologi, å hjelpe til, gjennom en tilsvarende sosial prak
sis, at denne ideologien trenger stadig dypere inn i de
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arbeidende massene, og å hjelpe massene til kontinuerlig å
gjøre opphøn mot gamle sosiale forhold og mot de "verdier"
som gjør utbyttingen og undertrykkelsen "akseptabel" for
massene. Bare på denne måten er det mulig gradvis å øde
legge de individuelle og spesielle interessene som betyr så
mye i et klassesamfunn, og å skape betingelsene for at
proletarisk solidaritet blir viktigst, og at individet fri
villig ønsker å stille sine evner og sitt arbeid til tjeneste
i oppbyggingen av et radikalt nytt samfunn. Ikke noe av
dette kan oppnås gjennom tvang og undertrykkelse. Det som
kreves,er revolusjonær praksis, konkrete eksempler, fri
diskusjon - diskusjon som ikke bare foregår blant noen få
ledere, men der tvert imot hele partiet og hele det arbeid
ende folket deltar, slik at de sistnevnte kan ledes, gjennom
overbevisning og aktive eksempler til å innta mer bevisste
proletariske ideologiske standpunkt.
Dette er det konkrete innholdet i proletariatets ideologiske
klassekamp. Denne kampen har ingen likhet med den gjentag
elsen av stereotype formuleringer eller med den "bannlysing"
som følger av noen få prinsipper adskilt fra realitet og
praksis.
Det må fremheves at en slik ideologisk klassekamp ikke kan
bli fullstendig "spontan". Den må hele tiden relateres til
den revolusjonære praksis og teori som har antatt den hist
oriske formen til marxisme-leninismen. Denne kampen, og
byggingen av sosialismen, er umulig hvis den er basert bare
på de "spontane oppfatningene" til de utbyttede og under
trykte klassene. For vi vet at disse oppfatningene i stor
grad ble påtvunget disse klassene av den gamle utbyttende
og herskende klasse.
Bare et opprør mot disse oppfatningene
uansett hvor nødvendig det er - er ikke tilstrekkelig til å
erstatte dem med revolusjonære proletariske oppfatninger.
Det er dette faktum som gjør det påtrengende at det i til
legg er en organisasjon som er bærer av disse oppfatningene,
og som sikrer deres masse-spredning og kreative utvikling
gjennom klassekamp og konstant kritisk analyse av hele den
sosiale praksis.
Rollen til et revolusjonært parti kan aldri være rollen til
den "liksom ufeilbarlige rettleder" eller den såkalte elite.
Partiet er ikke, og kan ikke være, en "representant" for
arbeiderklassen og de folkemassene som er alliert med den.
Heller ikke kan det være en "erstatning" for arbeiderklassen
og folkemassene; det kan bare være In* tKimzntdt for arbeid
ernes makt. Dets rolle er å være en organisasjon som
"bærer" revolusjonær ideologi og utvikler praksis som stem
mer overens med denne ideologien - en organisasjon som
tjener massene og alltid er rede til å lære av dem. Bare en
slik organisasjon kan være en garanti for at proletariatets
revolusjonære teori ikke omvandles til dogmer, men tvert
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imot, vil forbli et våpen som kan brukes til å slå tilbake
alle forsøk fra nye priviligerte sjikt på å gjenvinne makten.
Dette, slik synes det for meg, er en av de store lærdommer
fra lederstilen til Kinas kommunistiske parti, og noe av
det mest betydningsfulle ved kulturrevolusjonen i Kina.

KOMMENTAR FRA PAUL SWEEZV
Dette fører vår diskusjon om overgangen til sosialismen til
en avslutning. Jeg er enig med Charles Bettelheim i at vi
har gjort framgang i og med at våre opprinnelige menings
divergenser er overvunnet. Og jeg er sikker på at han vil
være enig med meg i at mange nødvendigvis viktige spørsmål
fremdeles trenger å bli utforsket. Det vil kreve langt
grundigere studier og bedre forståelse enn vi har nå av
konkrete revolusjonære erfaringer, og det vil kreve mange
diskusjoner i fremtiden.

TILLEGG: UTVRAG FRA BETTELHEIMS KOMMENTAR TIL ROSSANA
ROSSANVAS ARTIKKEL nMAOS MARXISME” 9)
(...) Jeg vil avslutte brevet mitt med et punkt som jeg
syns det er spesielt viktig å få diskutert.
I artikkelen
heter det:
"I virkeligheten utgjør tiltroen til massene
'kulturrevolusjonens1 egentttge og vesentlige kjennetegn,
samt utgjør det grunnleggende skillet mellom denne og tid
ligere faser av Maos politiske kamp." 10)
For min del mener jeg at denne tesen ikke er eksakt i den
form som den her er gitt. Anerkjennelsen av nødvendigheten
av å stole på massene og den praksis som uttrykker denne
tilliten,er ikke for meg noe spesielt kjennetegn ved kultur
revolusjonen, men et generelt trekk ved KKP og ved Mao
Tsetungs lære. På hvert trinn av den kinesiske revolusjonen
ble den bestemmende rollen sikret av massene, og ikke av
partiet. På hvert trinn består partiets rolle i å "konsen
trere massenes riktige ideer" for å bringe dem ut igjen i en
bearbeidet form. På hvert trinn må partiet og dets med
lemmer underkaste seg massenes kritikk.
Ikke i noe øye
blikk må partiet foregi "å sette seg i massenes sted". Mas
sene må alltid frigjøre seg selv. Det vil si at forholdet
parti- masse alltid må være et indre, og ikke et ytre for
hold. Derfor er partiet langt mer et ledende "sentrum" enn
en avantgarde. Dette indre forholdet mellom partiet og
massene har gjort det mulig for KKP å være et instrument
for proletariatets diktatur; for takket være dette forholdet
kunne ikke partiet bli atskilt fra massene, og proletari
atet - den forenende sosiale kraften i folkemassene - kunne
virkelig bli konstituert som herskende klasse.
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Her er det en fundamental forskjell fra den formen som
proletariatets diktatur antok i Sovjetunionen. Denne for
men besto i at sovjetmakten (sovjetene var masseinstrumentene) skulle kombineres med partiets ledende rolle.
Partiet var hovedsaklig en "avantgarde" som sto over massene
og var altså atskilt fra dem, selv om det var knyttet til
dem gjennom et artikulasjonsforhold (der partiet uttrykte
massenes ønsker). Ved de gitte historiske betingelsene
var en slik kombinasjon nødvendigvis vaklende. Den førte
til at SUKP - idet det bekreftet teoriens forrang - til
slutt tok kommandoen over sovjetmakten, men uten at det selv
kunne bli massenes instrument. Slik forsvant proletariatets
diktatur i Sovjetunionen; for proletariatets diktatur kan som Lenin sa - ikke være noe annet enn proletariatets orga
nisering som herskende klasse. De historiske erfaringene
synes å vise at det fremherskende elementet i proletariatets
diktatur nødvendigvis er det ledende partiet. Bare det kan
organiseres på grunnlag av en proletarisk linje og fungere
etter prinsippene for den demokratiske sentralismen.
Selv
om maktutøvelsens proletariske karakter også er avhengig av
statens organisasjonsformer, består den derfor først og
fremst i at det eksisterer demokratisk-proletariske forhold
både mellom partiet og massene (noe som igjen viser til
begrepet masselinja) og innen partiet. Denne typen forhold
blir ikke i det vesentlige skapt av "organisasjonsstatutter";
den kan bare dannes gjennom langvarige klassekamper, og den
må stadig bli konsolidert gjennom de konkrete kampene som
føres mot maktapparatets atskillelse fra massene. Men den
typen forhold som SUKP hadde til massene og som ble prakti
sert i partiets rekker, bidro derimot stadig mer til at det
som Oktoberrevolusjonen hadde knust, ble bygget opp igjen.
SUKP oppfylte rollen i en slik "gjenoppbygging" nettopp fordi
det selv var atskilt fra massene, og fordi det selv var
konstituert som en "avantgarde" som foregå å være "eneinnehaveren" av teori. På den andre siden oppfylte det denne
rollen i en enda mer dyptgripende mening fordi forholdet som
det hadde til massene, tenderte i retning av å reprodusere
en type relasjoner som kjennetegner et sosialt herskeapparat
med klassekarakter. Dette har gjort det mulig for borger
skapet å erobre makten igjen midt inne i partiet.
Den stadige tilknytningen til massene er altså etter min
mening det viktigste bidraget som den kinesiske revolusjonens
teori og praksis har gitt til utviklingen av den proleta
riske revolusjonens teori og praksis. Denne tilknytningen som uttrykkes i begrepet "masselinja" - er selv en "tilbake
vending" til marxismens fundamentale posisjoner, en oppfat
ning som sosialdemokratiets praksis og teori hadde fjernet
seg fra. Og likedan har en psevdo-leninisme som har "glemt"
vesenet til den faktiske leninske praksisen, distansert seg
fra denne oppfatningen. Dette har den gjort idet den hen
viser til noen tekster av Lenin, nemlig de tekstene som går
ut på å transformere partiet til massenes "læremester", først
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i en "pedagogisk", deretter i en langt videre mening.
Det som etter min mening er sant i den tesen om kultur
revolusjonen som fremsettes av Rossanda, er det som karak
teriserer den som sådan, nemlig den makeløse bredden i
tilbakeknytningen til massene. Denne bredden er faktisk
et resultat av at de forskjellige instansene i partiet er
forankret i massene og deltar direkte i deres konkrete
kamper.
Dette gjør det mulig for massene å gjennomgå en
virkelig samfunnsmessig praksis, dette ikke på en falsk,
abstrakt måte. Etter mitt syn dreier det seg her om en av
gjørende historisk etappe i utviklingen av masseinitiativet
overfor selvepartiet. Man vet at denne etappen må ha et
stort antall andre følger som sikter mot å la det tilkomme
folkemassene en stadig mer vidtrekkende rolle gjennom den
selvstendige praktiske tilegnelsen av teori.
Til slutt synes jeg det er viktig å understreke to spørsmål
som henger nært sammen med hverandre. For det første: Mao
Tsetungs oppfatning som han bestemmer forholdet parti-masse
ut fra, forandrer ikke noe ved et marxist-leninistisk partis
fundamentale rolle i kampen for sosialismen. Tvert imot.
For det andre: Mao Tsetung gir tilbake til det avgjørende
og viktige begrepet "proletariatets diktatur" dets sanne
innhold, et innhold som ble gjort fullstendig ukjennelig
gjennom den Stalinske praksis. Dette diktaturet er nemlig
også og nødvendigvis det mest omfattende demokrati for
folkemassene, dvs. for hele folket: for proletariatet og
alle klasser som kjemper på dets side og har interesse av
sosialismen, altså for det store flertallet av befolkningen
i et land. Diktaturet som undertrykkelsesmiddel må bare
ramme en liten klikk, mens de brede folkemassene må rå over
den mest fullstendige ytringsfrihet, frihet til å uttrykke
seg, innbefattet friheten til å kunne ta feil. Folkemass
ene må samtidig frigjøre seg selv og lære selv. Å lære vil
ikke si å ta imot lære av en "mester", samme hvor klok han
enn er, men det vil si: å trekke lærdom av erfaringen.
Politisk synes jeg disse to punktene er avgjørende; for av
historisk velkjente grunner ble begrepet proletariatets
diktatur grovt deformert. Dette begrepet ble forvandlet
til betegnelsen på et diktatur som ble utøvd over massene,
selv om dets innhold beskriver noe helt annet. Det den
kinesiske revolusjonen stadig minner oss om, er kjennsgjerningen at proletariatets diktatur ikke er noe annet
enn det proletariske demokratiet, demokratiet for de bred
este folkemassene.
Oversatt av Arnulf Kolstad
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Werke Bd. 25.

"Maos marxisme", KOMTRAST nr. 5 1971,

Redaksjonelle merknader

Paul Sweezy (født i 1910) er leder for forlaget Monthly
Review Press, og - sammen med Harry Magdoff - redaktør av
det marxistiske tidsskriftet Monthly Review* Blant Sweezys
viktigste bøker er The Theory o £ Capitalist development og
Monopolkapitalen (skrevet sammen med Paul A. Baran) som er
utgitt på norsk av Pax Forlag.
Esinest Mandel underviser i økonomi ved Det frie universi
tetet i Brussel og er redaktør av ukeavisa La Gaucke. Han
har skrevet en rekke artikler og bøker om marxistisk økono
misk teori, deriblant Tke formation othe Economic Thought
o£ KaKl Manx, Monthly Review Press, London 1971. Artikkelen
i dette heftet er et utdrag fra kapitlet om Sovjetøkonomien
i den reviderte tyske utgaven av hovedverket hans, Manxistische Wifit* charts theo/ile (fransk original) .
Cppyright
1968 by René Juillard, Paris.
Eugen ltanga, født i 1879 i Ungarn, var økonom av yrke. I
1919 var han en av folkekommissærene i Bela Kuns rådsregjering.
Etter at rådsrepublikken var styrtet, flyktet
han over Østerrike til Sovjetunionen sammen med Kun, Lukacs
og Rakosi.
Han var i mange år medlem av Kominterns ekseku
tivkomite og ledet en tid komiteens kontor i Berlin.
Fra
1927 var han leder for Institutt for verdensøkonomi i Moskva.
En tid var han Stalins personlige rådgiver i økonomiske
spørsmål.
I alle år underordnet han seg lojalt Stalins
politiske linje, noe som også gjenspeiler seg i de viten
skapelige arbeidene hans. Men i 1948 ble han avsatt fra
stillingene sine og utstøtt fra Det sovjetiske vitenskaps
akademiet fordi avhandlingen hans "Kapitalismens strukturforandring etter den annen verdenskrig" var "defaitistisk"
og avvek fra partilinja. Etter Stalins død ble han rehabili
tert. Han døde i 1964.
I sine forskningsarbeider var Varga særlig opptatt av å ut
vikle den marxistiske analysen av kapitalismens konjunktur
bevegelser på basis av statistisk materiale. Et utvalg av
hans vitenskapelige arbeider har nå kommet på tysk:
Vie
K filte de* Kapitalismu* und ihne politi* chen Eolgen, redi
gert og med innledning av Elmar Altvater, Europåische Verlagsanstalt, Frankfurt a.M. 1969.
Artikkelen Varga står som forfatter av i dette heftet, er
i Vesten blitt kjent som hans "politiske testament".
Det
hersker imidlertid tvil om hvem som er tekstens opphavsmann.
Vargas enke og noen sovjetiske økonomer som var hans med
arbeidere i senere år, har benektet at skriftet stammer fra
hans hånd.
Av den russiske utgiveren Samizdat i Moskva og
av det franske forlaget Grasset i Paris er det derimot
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blitt tilskrevet Varga. Hittil er tekstens opprinnelse
uoppklart. Av artikkelen fremgår det imidlertid at forfat
teren selv må ha erfart det stalinistiske apparatet innen
fra, og at han må ha tilhørt den gamle garden av bolsje
viker. Selv om det fra et marxistisk standpunkt må reises
prinsipielle innvendinger mot mange punkter i analysen, så
vitner den om en fortrolighet med den marxistiske metoden
som mangler helt hos den indre opposisjonen i Sovjetunionen
i dag. Dette tatt i betraktning, holder vi forfatterens
person for å være et sekundært spørsmål.
I Sovjetunionen er Vargas "politiske testament" blitt satt
i sirkulasjon av undergrunnsforlaget Samizdat i Moskva.
Senere er det i sin helhet blitt publisert av det franske
forlaget Grasset, Paris 1970, og av det tyske forlaget
Trikont, Munchen 1970 (Ve.si fiuAAsLA eke, Meg zum So zZalZAmuA
and AeZm EngdbntAA e, oversatt fra russisk av Hartmut
Mehringer. Schriften zum Klassenkampf nr. 20). Oversett
Copyright 1970
elsen til norsk er fra den tyske utgaven.
by Trikont Verlag, Munchen.
Han<6 MagnuA EnzenA be/cgesiA og PfUlZp HzamannA diskusjonsbidrag til Vargas "testament" ble opprinnelig publisert i
KuSiAbuch 13, 1971, som hadde rammetittelen "Obergånge zum
Sozialismus".
(I dette KuSiAbuck-heftet ble også Vargas
"testament" trykket, bare litt forkortet).
Copyright 1971
by Kursbuch Verlag, Berlin.

Jaczk Kation (født i 1935) og Kanol Uodz&lzLOAkl (født i
1937) er tidligere medlemmer av Det forente polske arbeider
parti og av partiets ungdomsorganisasjon. Kuron var inntil
november 1964 leder for ungdomsorganisasjonens universitets
seksjon i Warszawa.
I 1963/64 arbeidet de sammen som assistenter på Historisk
institutt ved Warszawa-universitetet.
De laget da et ut
kast til en marxistisk analyse av det polske samfunnet som
de hadde tenkt å legge fram for diskusjon i partiet og
ungdomsorganisasjonen.
I november 1964 foretok politiet
husundersøkelser i hjemmene deres, beslagla manuskriptet og
arresterte forfatterne. Etter noen uker ble de løslatt fra
varetektsarresten uten at det var blitt reist sak mot dem,
og samtidig ble de ekskludert fra partiet og ungdomsorgani
sasjonen.
For å imøtegå ryktene som var satt ut om deres politiske
meninger blant partimedlemmene, skrevde i mars 1965 et
Kpdnt b;izv tZl V&t ^on.zntd polAkz anb&ldttipivitl og sendte
det til sine tidligere partikamerater. Den 19.mars ble
de arrestert på ny og stilt for retten. Anklagen lød:
"Fremstilling og spredning av skrifter som skader den polske
statens interesser." Kuron ble dømt til tre og Modzelewski
til tre og et halvt års fengsel. Sommeren 1967 ble de løs
latt før soningstidens utløp.
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I mars 1968 var de aktivt med i de store studentdemonstrasjonene i Warszawa, og de ble da arrestert igjen. Etter ti
måneder i varetektsarrest ble de stilt for retten i januar
1969 og dømt til tre og et halvt års fengsel hver.
Begge rettssakene foregikk selvsagt for lukkede dører.
Hverken protokollene fra rettsforhandlingene eller de til
taltes svarinnlegg er blitt offentliggjort.
I Polen sirkulerer nå det åpne brevet under jorda i et stort
antall eksemplarer. Under tittelen LZat Otwafity do VatitiZ
ble det for første gang publisert i august 1966 av det
polske emigranttidsskriftet Kultuna i Paris.
Senere samme
året ble det oversatt til fransk (Lettre ouvzsitz au VafitZ
ouvnZzh. polonaZA, Paris 1966), og i 1969 til tysk (MonopoZ6 o zZaZZ&mu& , oversatt fra polsk og med etterord av Helmut
Wagner, Hoffmann und Campe Verlag, Hamburg).
Utdraget av
brevet som trykkes i dette heftet av vardøger, er oversatt
fra den tyske utgaven.
En verdifull kommentar av det åpne brevet og biografi over
forfatterne finnes i H.M. Enzensberger: VnzZk ptiuzkz. RzvoZutZonasiz vosi Gz^iZzht, Frankfurt a.M. 1970. I denne boken,
som hittil ikke har fått den oppmerksomhet som den etter vår
mening fortjener, er det også tatt med et noe større utdrag
fra brevet enn det som trykkes her.
Det åpne brevet er forøvrig i sin helhet oversatt - dess
verre med en del unøyaktigheter - til svensk fra den franske
utgaven (Bslzv tZZZ poZtka afrb ztatipaKtZzt, René Coeckelberghs
Partisan-Forlag, Molndal).

CkasiZz* BzttzZkzZm er leder for Czntsiz d'Etudz* dz PZanZ^ZzatZon SozZaZZAtz ved Sorbonne-universitetet i Paris.
Han har offentliggjort en rekke studier omkring de sosial
istiske landenes og "utviklings"-landenes økonomiske prob
lemer.
Blant de mest kjente arbeidene hans er La ConAtsiuztZon du SoziaZiAmz zn Cklnz, Maspero, Paris 1965.
Artikkelen som trykkes her, ble opprinnelig publisert i
MontkZy RzvZzw, nov. 1971. Denne artikkelen er det fore
løpige sluttinnlegget i en diskusjon mellom Bettelheim og
Sweezy som startet i oktober 1968. Copyright 1971 by Monthly
Review, Inc., New York.
Til slutt vil vi understreke at vi betrakter dette nummeret
av vatidøqzh bare som en foreløpig innføring i et tema som
enten har vært direkte forsømt eller i alle fall ikke blitt
behandlet som ptioblzm av de fleste sosialister i Norge.
Senere har vi tenkt å gi ut flere numre om dette temaet,
blant annet et hefte om overgangssamfunnets politiske øko
nomi .
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Workers' Self-management in Algeria
by Ian Clegg
When Algerian independence was achieved in 1962, workers’ self
management committees were created to take over industrial enter
prises and large abandoned farms. But within five years the
revolution had been institutionalized and then emasculated by a new
elite firmly entrenched in the state and the party. The workers’
committees had been suppressed or retained only a formal existence.
It is this process of the rise and decline of the revolution which
Clegg investigates and interprets in a larger historical framework. In
chapters on the history of workers’ councils and on the working
class in advanced industrial society, he defines the place of workers’
councils in relation to the broadest issues of the revolution of our
time: alienated labor and revolutionary consciousness.
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Transitional Economic Systems: The Polish-Czech Example
by Dorothy W. Douglas
Introduction by Lynn Turgeon
The re-issue of this book, first published in 1953, brings back into
print an important work in comparative economic systems. Dr.
Douglas was among the few Western economists who spent a con
siderable amount of time in Poland and Czechoslovakia in 1948 and
1949. She describes the pattern that emerged in the wake of the Red
Army in Poland and the Communist conquest of power in Czecho
slovakia, and discusses the strengthening of the common pattern, the
ouster of remaining capitalist elements, the question of Soviet influ
ence, and the tempo of the continuing industrialization drive.
Lynn Turgeon’s introduction assesses the Polish-Czech example
from the vantage point of two decades later.
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