
Arne Overrein:

Om sekterismen og partiteorien

I

De to påfølgende artiklene i dette nummeret av Vardøger tar 
begge - på hver sin måte - opp et tema og et problem slik det 
spesielt ytrer seg i Norge i dag, nemlig sekterisme-iproblemet.
Vi som har jobbet med disse artiklene, har følt behovet for å 
presentere dette spørsmålet i en mer almen form. Denne artik
kelen prøver derfor å trekke noen slutninger som er blitt tyde
lige for oss i løpet av arbeidet med den spesielle utviklinga 
i Norge. Vi mener dette kan være nyttig, til tross for at vi 
ikke kan sies å ha utvikla noen helhetlig "teori" om temaet.

Vi møter i dagens Vest-Europa en rekke "marxistiske smågrupper" 
som har sin historiske opprinnelse i studentopprøret og beslek
tede bevegelser i slutten av 60-tallet. Samtidig som disse grup
pene erklærer seg som "parti-byggende", ser det ikke ut til 
at de har, eller makter å skaffe seg, noen virkelig basis i 
arbeiderklassen. Særlig er dette problemet påtakelig i de land 
der det ikke har vært noen vesentlig arbeiderklasse-bevegelse 
i de siste åra. (Som f.eks. Vest-Tyskland, Sverige og Norge.)

Dersom vi bestemmer sekterisme-begrepet nokså omtrentlig og 
sier at det innebærer en isolasjon og blokkering i forholdet 
mellom organisasjonen og den klassen som skal representeres, 
vil de fleste av disse gruppene kunne kalles sekteriske, og 
det til tross for at mange av dem gjør iherdige forsøk på å 
bekjempe de sekteriske trekk ved sin egen organisasjon for på 
den måten å åpne for dtspansjon innover i arbeiderklassen. Det 
spørsmålet vi derfor stiller oss, er om det er mer grunnleggen
de forhold ved disse organisasjonene, som avler sekterismen,
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forhold som altså er konstituerende for selve organisasjonene. 
Dersom dette er riktig, så kan ikke disse organisasjonene løse 
sine problemer ved å føre kampanjer og "kamper" mot sekteriske 
trekk ved organisasjonen. Det dreier seg nemlig da om et radi
kalt brudd med denne organisasjonstypen, dvs. om å finne en 
helt annen måte å utvikle og organisere de revolusjonære kref
tene på.

Dette innebærer slett ikke at de "tradisjonelle" kommunistiske 
partiene representerer noen løsning på dette problemet. Tvert 
imot er de sjøl sekter i den betydning vi har gitt begrepet 
(naturligvis med unntak av partiene i slike land som Frankrike 
og Italia der sosialdemokratiet ikke dominerer arbeiderbeveg
elsen) . Deres sekterisme blir imidlertid skjult ved at de i 
sin politikk ganske enkelt identifiserer seg med enhver reell 
og innbilt bevegelse i klassen, men uten dermed å bli noe avant- 
garde-element innen klassen som kan drive utviklinga fremover. 
Derfor får heller ikke disse partiene sin livskraft fra noen 
form for aktiv og bevisst understøttelse fra deler av arbeid
erklassen; det er tvert imot et tilstivnet parti-apparat som 
holder det hele "gående". Siden disse partiene er knyttet til 
en tilbakelagt historisk epoke og henter sine taktiske og stra
tegiske løsninger fra denne Kominterns epoke, og særlig fra 
perioden etter 1935 (folkefrontstrategien til Dimitrov), er de 
ute av stand til å utvikle en revolusjonær politikk for den nye 
tid som vi lever i. Gramsci ville se partiene som organisasjon
er som er skapt "for å påvirke situasjonen i øyeblikk av vital 
betydning for dets klasse; men de er ikke alltid i stand til å 
tilpasse seg nye oppgaver og nye epoker." Derfor kan de også 
bli "anakronistiske - historisk-politiske dokumenter" fra en 
overlevd historisk fase.1 Denne tankegangen til Gramsci kan an
vendes på de "tradisjonelle" kommunistiske partiene.

Felles for de nye "marxistiske smågruppene" og de "tradisjonel
le" kommunistpartiene er at de søker sitt teoretiske fundament 
og sin eksistensberettigelse i den marxistiske og leninistiske 
tradisjonen. Mer bestemt er det Lenins parti-teori som er ut
gangspunktet. Er det da noe i dette utgangspunktet som uavven
delig fører galt av sted, eller må vi heller snakke om en mis
oppfatning, evt. forvrengning av dette teoretiske utgangspunkt
et? II

II

Smågruppene som i forrige århundre ville styrte den bestående 
ordning uten basis i arbeiderklassen og uten egentlig interes
se for de faktiske massebevegelser som kjempet gjennom sine
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mer kortsiktige krav, representerte for Marx og Engels et sek
ter i sme-prob lem:

"Sektene søker sin eksistensberettigelse og sin ære, ikke 
i det som de har felles med klassebevegelsen, men i de 
spesielle kjennetegn som atskiller dem fra den."2

Marx og Engels var imidlertid av den oppfatning at sekterismen 
ville forsvinne så snart det utviklet seg en brei arbeiderbe
vegelse. Det var i dette optimistiske perspektivet de så funk
sjonen til den 1. internasjonale, som ifølge Engels "var midlet 
til den gradvise oppløsning og oppsugning av alle de mindre 
sektene, med unntak av anarkistene."3 Marx og Engels lot seg 
ikke rive med i kortsiktige organisasjonsprosjekt som ikke had
de noen basis i hva de kalte "den virkelige arbeiderbevegelse". 
Også i organisasjonsspørsmålet var den aktuelle situasjonen i 
selve arbeiderklassen det faste orienteringspunkt.

Utviklet Lenin en teori som står i motstrid til denne fikserin- 
ga på arbeiderklassen? Er partiet utgangs- og orienteringspunkt 
for Lenin, mens klassen er det for Marx og Engels? (Som f.eks. 
Rune Slagstad synes å mene i Kontrast nr. 41). Ligger det kan
skje med nødvendighet en sekterisk konsekvens i anvendelsen av 
Lenins teori?

Det er ingen tvil om at Lenin stilte og formulerte løsninger 
på en rekke spørsmål i forbindelse med arbeiderklassens parti, 
som Marx og Engels knapt berørte, problemer som oppbygginga og 
organisasjonsprinsippene for partiet, spørsmålet om forholdet 
til andre partier osv. Og siden bolsjevik-fraksjonen i årevis 
var involvert i offentlig polemikk med mensjeviker, sosialrevo- 
lusjonære og andre motstandere, så kan det virke som Lenins 
verk blir en kaotisk ansamling av prinsippløs kjekling og ende
løse diskusjoner om de "små" praktiske spørsmål og de minste 
bagateller. Glemmes ikke arbeiderklassen midt oppe i uforson- 
ligheten og fraksjonsrivningene?

Men den som inntar et slikt standpunkt beveger seg på overfla
ta av tingene. Lenins bidrag til partiteorien slik det fremstår 
i sin helhet i "Hva må gjøres?" har sin forutsetning i et fak
tisk eksisterende forhold: det eksisterer i det aktuelle øye
blikk i Russland en omfattende spontan arbeiderbevegelse. Lenin 
står foran et praktisk problem som krever en umiddelbar løsning. 
Det finnes en bevegelse i klassen, og det finnes et parti. Det 
er ikke spørsmål om noen av disse momentene som sådanne, men 
om hva slags forhold det skal være dem imellom. Forutsetninga 
for at Lenins partiteori kan tre i funksjon, er altså aktiv opp
slutning fra en del av arbeiderklassen. Dette illustreres svært
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godt ved Lenins forhold til splittelsene innen det russiske 
sosialdemokratiet: han trekker en skillelinje mellom de tenden
ser og fraksjoner som har støtte i arbeiderklassen og uttrykk
er en stemning innen denne klassen, og de grupperinger som Mhar 
vist at de er absolutt ute av stand til å skape en tendens med 
røtter i massene."4 Det var f.eks. i 1905- 07 klart at den men- 
sjevikiske politikken hadde oppslutning fra en del av arbeider
ne, deriblant også fra de mest bevisste og fremskredne arbeider
lag. Dette var grunnlaget for at det den gang var mulig og øns
kelig at de to hovedtendensene innafor den russiske arbeiderbe
vegelsen opererte som fraksjoner innafor samme parti. En helt 
annen var situasjonen i åra 1912-14, da bevegelsen i arbeider
klassen igjen fikk et kraftig oppsving. Da viste det seg at 
bolsjevikene hadde oppslutning fra det overveldende antallet 
av klassebevisste arbeidere, og med denne sikre basis kunne de 
føre en hensynsløs kamp mot alle reint intellektuelle tendens
er som stilte seg utafor partiet som ble rekonstituert i 1912:

"Disse gruppene har ingen sosial kraft bak seg, og kan 
ikke ha noen omfattende innflytelse på arbeiderne ... 
Istedet for en fast, klar linje som tiltrekker arbeiderne 
og bekreftes av levende erfaringer, regjerer det snevre 
sirkeldiplomatiet i disse gruppene. Fraværet av kontakt 
med massene, fraværet av historiske røtter i masse-tenden- 
sene i Det russiske sosial-demokrati (sosial-demokratiet 
ble en massebevegelse i Russland med streikene i 1895), 
og fraværet av en konsekvent, integrert og klart definert 
linje testet gjennom mange års erfaringer, dvs. mangel på 
svar på spørsmål om taktikk, organisasjon og program - 
slik er grobunnen som det snevre sirkel-diplomatiet trives 
i og slik er dets symptomer."5

Det skulle av dette klart fremgå at forbindelse med de klasse
bevisste arbeiderne er en absolutt forutsetning for "iverkset
telsen" av Lenins teori om partiet. Og ikke bare ganske enkelt 
en hvilken som helst "massekontakt" (som i dag er blitt så po
pulært) , men arbeidernes direkte og bevisste deltakelse i de
battene og striden mellom de ulike retningene:

"Kampen mot likvidatorismen og seieren som er vunnet over 
den, er nettopp resultatet av den politiske oppdragelsen 
av de russiske arbeiderne og av dannelsen av et genuint 
arbeiderparti ...Arbeiderne kan bare gjennomgå en virke
lig politisk oppdragelse i løpet av en utholdende, konse
kvent og allsidig kamp for proletarisk innflytelse, aspi
rasjoner og tendenser mot borgerlig innflytelse, aspira
sjoner og tendenser."6
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Denslags politisk "enhet” som er kommet i stand etter "forhand
linger" bak lukkede dører, over hodene på arbeiderne og inna
for "sirkeldiplomatiets" snevre rammer, er en falsk og verdi
løs enhet. Enhver politisk enighet, og dermed enhver organiser
ing må ha en fast sosial basis i arbeiderklassen:

"Enhet er i sannhet nødvendig for arbeiderne. Og aller 
nødvendigst er det å forstå at ingen uten arbeiderne selv 
"gir" dem denne enheten ... Det er ikke mulig å "love" en
het - det ville være tomt prat og sjølbedrag; det er ikke 
mulig å "skape" enhet ved en "overenskomst" mellom grupper 
av intellektuelle - det ville være den sørgeligste, mest 
naive og uvitende villfarelse... Intet er lettere enn å 
skrive ordet "enhet" i metervis, enn å love enhet og "er
klære seg" som tilhenger av enhet. Men fremme enhet i pralr 
sis kan en bare gjøre gjennom arbeid og organisering av 
de fremskredne arbeiderne, av alle bevisste arbeidere."7

Vi har brakt fram disse sitatene som viser Lenins parti-teori 
så å si i sin "virksomme" form, for å antyde at de problemer 
som møtte Lenin og bolsjevik-fraksjonen, befinner seg på et 
høyere nivå i arbeiderklassens kamp og organisering enn de pro
blemene som Marx og Engels ble konfrontert med. Dette betyr ik
ke at vi er ute etter et apologetisk og krampaktig "forsvar av 
leninismen", der Lenin-sitater "anvendes" i enhver tenkelig og 
utenkelig praktisk-politisk sammenheng. Tvert om har en gjennom
gåelse av Lenins teori til hensikt å få fram de samfunnsmessige 
forutsetningene3 og dermed begrensningene i anvendelsesmulig
hetene for denne teorien. Derigjennom kan også sekterismens 
samfunnsmessige forutsetninger vise seg for oss.

III

Partiteoriens forutsetning er altså et bestemt forhold mellom 
klasse og parti. Partiteorien blir altså ikke en abstrakt mo
dell eller et sett av "organisasjonsprinsipper", men får et 
"sosiologisk" moment uløselig knyttet til seg. Dette ligger im
plisitt i Lenins teori. Og hvorfor implisitt? Fordi det ikke 
representerte noe problem i det tsaristiske Russland, fordi det 
fra tidlig av fantes en fast forbindelse mellom klasse og par
ti. Fordi det er en selvfølgelig forutsetning, er det heller 
ikke tematisert.

Men det blir ytterst viktig å bringe dette temaet på bane i en 
situasjon der det leninistiske partiets samfunnsmessige forut
setninger ikke lenger er til stede. Og dersom vi ikke lenger 
betrakter partiteorien som en abstrakt modell, men som knyttet
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til konkrete sosiologiske forhold, måtte det være mulig å un
dersøke historisk når disse forholdene har eksistert og når 
ikke, og det måtte være mulig å se historia til et kommunistisk 
parti ut fra et slikt perspektiv; å forstå visse kriser, vendin
ger osv., i partihistoria som uttrykk for endringer i de klas- 
semessige forutsetningene som partiet har operert ut ifra. Og 
det måtte også være mulig å se mislykkede forsøk på å "bygge11 
leninistiske partier ut fra dette perspektivet. Tilsvarende 
måtte det være mulig å lete i den kommunistiske bevegelsens 
teorihistorie etter situasjoner der slike kriser har kommet 
til uttrykk i debatter, splittelser etc.

Det klassiske eksemplet på en krise i forholdet mellom klasse 
og parti og dermed en krise i partiet sjøl, er Sovjetunionen i 
begynnelsen av 1920-åra. Borgerkrigen og den økonomiske desor- 
ganisering førte dels til utryddelse og dels til desimering og 
oppløsning av den arbeiderklassen som hadde gitt det revolu
sjonære partiet dets styrke helt siden 1890-åra. Forbindelsen 
mellom parti og en revolusjonær og politisk erfaren arbeider
klasse kom aldri mer i stand. Gjennom industrialiseringa opp
sto det’ en helt ny arbeiderklasse, uten den gamle klasses kol
lektive erfaring, og som i tillegg ble holdt nede av det stali
nistiske byråkratiet som i mellomtida hadde blitt det dominer
ende element i partiet.
Atskillig mer interessante for vårt tema er imidlertid erfaring
ene fra de høgt utvikla kapitalistiske land. Gjennom konfront
asjonen med de vest-europeiske forhold blir det tydelig at Le- 
nins teori opererer med forutsetninger som ikke fullt ut er 
til stede. Det optimistiske perspektivet om at de relativt små 
kommunistiske partiene skulle kunne lede massene til snarlige 
revolusjoner, behersker Kominterns tenkning inntil den 3.ver
denskongress sommeren 1921, da taktikken - som følge av de nye, 
mer realistiske perspektivene til Lenin og Trotsky - blir lagt 
om i retning av en arbeidernes enhetsfront. Implisitt i argu
mentasjonen ligger også en vurdering av det spesielle forhold 
mellom parti og klasse i Vest-Europa:

"I Europa - hvor nesten alle proletarene er organisert - 
må vi vinne flertallet av arbeiderklassen over til oss ... 
Jeg vil ikke på noen måte benekte at en revolusjon kan bli 
startet av et svært lite parti og ført fram til seierrik 
avslutning. Men man må ha forståelse for hva slags metod
er man kan vinne massene med ... Dess mer organisert pro
letariatet er i de utvikla kapitalistiske land, dess stør
re grundighet krever historia av oss når det gjelder å 
forberede revolusjonen og desto grundigere må vi vinne 
flertallet av arbeiderklassen over til oss."8
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I Europa forsøker de kommunistiske partiene å vinne innflytelse 
i en situasjon der svært mange arbeidere har vært organisert i 
reformistiske fagforeninger i årevis, og hvor det ved siden av 
de kommunistiske partiene finnes store reformistiske partier, 
med til dels meget stor innflytelse over arbeiderklassen. Dis
se betingelsene er fullstendig forskjellige fra situasjonen i 
Russland. Der spilte fagorganisasjonene en ganske liten rolle, 
og der fantes det intet parti før dannelsen av det sosialdemo
kratiske. Til og med det liberale borgerskap skapte sitt parti 
etterpå.

Den politiske sammensetninga av arbeiderklassen i Russland før 
revolusjonen og i Vest-Europa er åpenbart ikke den samme. Her 
ligger det et avgjørende punkt. Hvordan er det mulig for et 
lite parti (8400 medlemmer i 1905, 23000 i februar 1917) å le
de en massebevegelse som teller millioner av individer? I Le- 
nins teori er dette mulig fordi det eksisterer en arbeiderklas
se som i sin indre struktur er ganske homogen. Det kan bare 
trekkes en type skillelinjer i denne arbeiderklassen, nemlig i 
graden av politisk modenhet3 mellom fremskredne og tilbakelig- 
gende arbeidere. Som vi har sett, snakker Lenin om organiser
inga av "de fremskredne arbeiderne, av alle bevisste arbeidere" 
som basis for virkelig enhet i klassen. Dette er det avgjørende 
punktet: det forutsettes at den klassebevisste del av arbeider
klassen er i stand til å påvirke og lede resten av arbeiderklas
sen. Arbeiderklassen tenkes så å si "vertikalt" delt, fra de 
mest klassebevisste ned til de uvitende og tilbakeliggende, og 
det forutsettes at det finnes kommunikasjonsmuligheter mellom 
disse ulike sjikt. Det er videre forutsetninga - iallefall i 
det lange løp - at det utvikles en klassebevisst avantgarde 
innafor klassen sjøl, en avantgarde som etter hvert blir så tall
messig sterk og nyter en såpass prestisje at alle aksepterer 
dens ledelse, sjøl om ikke alle fullt ut forstår de politiske 
perspektivene som de slutter opp om. Lenin betegner de klasse
bevisste som

"de mest fremskredne arbeiderne som enhver (sic!) arbeid- 
erklassebevegelse bringer fram, disse som kan vinne arbei
dernes tiltro, som vier seg helt og fullt til oppdragelsen 
og organiseringa av proletariatet, som bevisst aksepterer 
sosialismen ..."9

Det avgjørende for parti-teoriens "iverksettelse" blir da natur
ligvis partiets forhold til den mest fremskredne delen av ar
beiderklassen. Dersom det ikke finnes noen skikkelig forbind
else her, eller det på grunn av ulike samfunnsmessige og poli
tiske omstendigheter ikke finnes noen fremskreden avantgarde 
innen arbeiderklassen, så kan ikke partiet eksistere i leninis
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tisk forstand. Begge disse to sistnevnte omstendigheter ville 
føre til at følgende tankegang hos Lenin ikke umiddelbart kun
ne anvendes:

"En kunne fremstille saken anskuelig på følgende måte. Et
ter organisasjonsgraden i sin alminnelighet og etter orga
nisasjonens konspirasjonsgrad i særdeleshet kan en skjel
ne mellom omtrent følgende kategorier: 1) de revolusjonæ- 
res organisasjoner; 2) arbeidernes organisasjoner, som må 
være så brede og mangfoldige som mulig ... Disse to kate
goriene utgjør partiet. Videre 3) arbeiderorganisasjoner 
som slutter opp om partiet; 4) arbeiderorganisasjoner som 
ikke slutter seg til partiet, men som faktisk underordner 
seg dets kontroll og ledelse; 5) arbeiderklassens uorgani
serte elementer som også underordner seg sosialdemokrati
ets ledelse, i hvert fall under større utslag av klasse
kamp. Slik omtrent ser saken ut fra mitt standpunkt."

Her ser vi tydelig den "vertikale" modellen anvendt, og vi ser 
at det forutsettes en kommunikasjons-forbindelse mellom de 
ulike nivå som arbeiderne befinner seg på.

IV

Gjennom en rekke nederlag i løpet av 1920-åra ble det etter 
hvert slutt på de snarlige revolusjonsforhåpningene som domi
nerte i Kominterns første år: Tyskland 1919, 1921, 1923; Ungarn 
1919; Italia 1922; England 1926; Kina 1927 m.fl. (I sammenheng 
med disse nederlag må vi også se stalinismens oppkomst i Sov
jetunionen.) Dermed inntrådte en alvorlig indre krise i den 
internasjonale kommunistiske bevegelse, en krise som satte sitt 
preg på hele arbeiderbevegelsen og som mer eller mindre gjør seg
gjeldende den dag i dag.
De sekteriske tendensene må sees som produkt av nederlaget og 
den begynnende krise i 1920-åra, uttrykt både i splittelse og 
avskallinger fra Komintern og i en indre dogmatisering og iso
lering fra massene for Komintern-partienes vedkommende.

Lenin så imidlertid den begynnende krisa for de kommunistiske 
partiene ut fra iallefall to ulike perspektiver, men uten at 
noen av dem ble skikkelig teoretisk utarbeidet. For det første 
forklarte han reformismens og de sosialdemokratiske partienes 
sterke stilling ut fra imperialismeteorien, nærmere bestemt ut 
fra teorien om arbeideraristokratiet. Men det er i dag - etter 
årtier med reformistisk dominans i arbeiderbevegelsen - svært 
vanskelig å skjønne dette fenomenet som resultat av koloniale
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ekstra-profitter og dannelsen av et spesielt priviligert lag 
innen arbeiderklassen, særlig ettersom sosialdemokratiet er på 
sitt sterkeste i land der slike ekstraprofitter må antaes å ha 
spilt en svært beskjeden rolle (f.eks. Norge). Bortsett fra 
denne innvendinga, viste det seg også at flere av de kommunist
iske partiene fikk oppslutning nettopp fra de faglærte, best 
betalte arbeidersjiktene. Dette var f.eks. tilfelle i Weimar- 
Tyskland, der høyt kvalifiserte arbeidere (særlig metallarbei
dere) var dominerende i medlemsmassen, mens på den andre side 
sosialdemokratene ble dominert av dårlig betalte arbeidersjikt 
(f.eks. tekstilarbeidere) i sin medlemssammensetning.11 Tesen 
om SPD som "arbeideraristokratisk" som KPD kjørte fram, blir 
ut fra slike ting mildt sagt problematiske.

Vel så viktig som arbeider-aristokrati-teorien til forklaringa 
av reformismens styrke og kommunismens svakhet, er en teori som 
bare såvidt er antydet hos Lenin, nemlig den som går ut på øde
leggelsen av den proletariske avantgarde i de høyt utvikla 
kapitalistiske land. Nettopp denne avantgarden av fremskredne 
arbeidere, som altså er et konstituerende element i Lenins par- 
tioppfattelse, danner bindeleddet mellom partiet og de breie 
masser som utgjør arbeiderklassen. I sin vurdering av nederla
get til den tyske mars-aksjonen som fant sted våren 1921, beteg
ner han situasjonen for det tyske kommunistparti som "spesielt 
vanskelig". Tysklands internasjonale situasjon skjerpet landets 
"indre revolusjonære krise og drev proletariatets fortropp frem
over mot en øyeblikkelig maktovertakelse ... Titusener av de 
beste folkene i Tyskland, av dets revolusjonære arbeidere, ble 
drept eller forfulgt av borgerskapet." Hatet mot den tyske op
portunismen hos de klassebevisste arbeiderne "forblindet dem og 
gjorde det umulig for dem å holde hodet kaldt og utarbeide en 
riktig strategi ... Dette hatet drev dem ut i forhastede opp
stander."12 Så vidt vi kan se, er ikke denne tankerekken ført 
lenger hos Lenin, men den er utvilsomt av avgjørende betydning 
- også når de seinere begivenheter skal analyseres. Arthur Ro
senberg - som skrev sin historiske oppsummering på 30-tallet - 
kunne se saken i et klarere perspektiv:

"Det var siste gang at en større del av de tyske arbeidere 
sjølstendig grep til våpen. Etter mars 1921 var de tyske 
arbeideres revolusjonære energi, slik den hadde utvikla 
seg etter 9. novenber 1918, på det nærmeste nedkjempet.
Den tragiske konsekvens av de mange væpnede enkeltkamper 
fra januar 1919 til mars 1921 var at nettopp den akti
ve fortropp i den tyske arbeiderklassen ... ble gjort 
kraftløs. En del av de viljefaste stridende var falt, en 
annen del var fengslet, resten var blitt motløse."13
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Årsaken til denne faktiske isoleringa av den proletariske avant
garde fra arbeiderklassens breie masser, må nettopp ligge i 
sammensetninga av arbeiderklassen som var av en helt annen art 
enn i Russland. Det er grunn til å anta at denne måten å for
klare forskjellen mellom Russland og Europa på, har større re
levans enn å fiksere oppmerksomheten på de reformistiske leder
ne. Men heller ikke dette poenget spilte noen vesentlig rolle 
i de kommunistiske partienes sjølforståelse. Trotsky er såvidt 
inne på temaet i sin rapport om "Den økonomiske verdenskrisen 
og Kominterns nye oppgaver" på den 3.verdenskongress:

"Vi står nå etter krigen og etter disse tre etterkrigsår, 
overfor en helt ny arbeiderklasse ... Ett sjikt (innen 
arbeiderklassen) gjør ikke sine erfaringer samtidig med 
de andre. Det ene har brent fingrene sine og vil være noe 
forsiktigere, mens de andre ennå er kamplystne, men uten 
å ha oversikt over konsekvensene av denne kampen. Dette 
forklarer oss hvorfor utviklinga i den nåværende situasjo
nen er mye mer komplisert ... . Vi preller av mot denne mot
stand (dvs. borgerskapets motstand), dvs. ett sjikt av ar
beiderklassen etter det andre. Og her kommer den viktigs
te oppgaven til det kommunistiske parti: På dette grunnla
get å sveise disse ulike sjikt sammen; åndelig, politisk 
og organisatorisk, i kampen mot kapitalen. Den viktigste 
kampen er nå å vinne disse massene over til oss og sveise 
dem sammen."14

Det viktigste i denne utvilsomt korrekte måten å nærme seg pro
blemene på, er erkjennelsen av at det egentlig ikke finnes noen 
kollektiv erfaringsbakgrunn som er felles for hele arbeiderklas
sen. De ulike sjikts politiske anskuelser er blitt dannet ut 
fra ulike erfaringer på ulike tidspunkt. Denne ulikemessigheten 
gir seg utslag i en politisk splittelse i arbeiderklassen, en 
splittelse som i Vest-Europa utover i mellomkrigstida preger 
den organisatoriske utviklinga innen arbeiderbevegelsen. I den
ne situasjonen blir det ikke lenger mulig å se arbeiderklassen 
som en "vertikal" struktur, der den proletariske fortroppen er 
i stand til å influere og lede store deler av den resterende 
arbeiderklassen. Tvert om blir den proletariske avantgarde dels 
ødelagt, dels demoralisert og desimert.

Dette fører igjen til en ideologisk og politisk forvirring som 
forplanter seg gjennom hele arbeiderklassen og som i visse 
situasjoner gir grobunn for reaksjonære og fascistiske tendens
er. Noen mister helt trua på de sosialistiske verdiene og den 
sosialistiske målsetting, mens andre erstatter sin egen revolu
sjonære aktivitet med en irrasjonell binding til "Partiet" og 
Sovjetunionen. Denne situasjonen preger ikke bare arbeiderklas-
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sen i Weimar-Tyskland, men går faktisk igjen i mange land, og
så etter 2. verdenskrig.

Og Kominterns politikk etter nederlagene i begynnelsen av 20- 
tallet bidro sjøl til å skape denne situasjonen. De riktige og 
sjølkritiske ansatsene til Lenin og Trotsky ble kvalt i en dog- 
matisering og kanonisering av "leninismen". Man nektet i det 
hele tatt å erkjenne nederlagene og den alvorlige situasjonen 
i arbeiderklassen. Men dermed kom de kommunistiske partiene 
i fullstendig utakt med massenes egne kollektive erfaringer.
Jo mer disse partiene intensiverte sin larmende propaganda om 
"kapitalismens stadig skjerpede' krise" y om "de store seire" 
og om det "revolusjonære oppsving" som stadig rykket nærmere, 
desto mer fremmed følte massene seg overfor disse partiene. 
Dermed ble det umulig å utvikle en ny proletarisk avantgarde.
Det var umulig å få i stand en kollektiv læreprosess som var 
felles for partiet og massene. Den avbrutte dialektikken mellom 
parti og masse uttrykte seg i en voksende mistillit og fremmed- 
het fra arbeidermassene overfor partiet, og i en tilsvarende 
blind tillit fra de menige partimedlemmenes side. Etterkrigs
tidas kommunistpartier er - med få unntak - bestemt av dette 
mønstret som utvikla seg etter nederlagene i 1920-åra. Sekte
rismen i disse partiene kan ikke uttrykkes gjennom deres med
lemstall, men gjennom isolasjonen fra massene, som kom av at 
partiene konstruerte opp en egen innbilt virkelighet ut fra 
sin dogmatiserte marxisme og stilte seg i aggressiv forsvars
posisjon mot enhver erfaring - sjøl om den kom fra arbeiderklas
sen - som truet med å bryte i stykker denne drømmeverdenen. Og 
på den andre sida: nettopp fordi arbeiderklassen fikk sine kol
lektive erfaringer og skapte seg sine politiske holdninger uav
hengig av et marxistisk, kommunistisk parti, måtte det uunngå
elig utvikles mange borgerlige standpunkter. Isolasjonen fra 
massene og dogmatismen betinger hverandre, og dess sterkere 
dogmatismen er, dess mer "immunt" blir partiet mot ytre påvirk
ninger, hvilket fører til at det kan overleve seg sjøl, fort
sette sin eksistens som et tomt skall, som rein form uten marx
istisk og revolusjonært innhold.

Men nederlaget og den derpå følgende isolasjon fra arbeiderklas
sen, fører ikke bare til at det kommunistiske partiet blir sek
terisk, men i svært mange tilfelle til at også splittelser fra 
partiet ikke fører noen steds hen. Den tyske situasjonen er og
så her eksemplarisk (fordi Weimar-republikken viser oss de fles
te av de krefter og mekanismer som preger dagens situasjon i 
Vest-Europa, ofte i forstørret form)! Allerede i 1920 bryter 
en utålmodig og kvantitativt betydelig venstrefløy ut av parti
et og danner det syndikalistisk orienterte Tysklands kommunist
iske arbeiderparti (KAPD). I forbindelse med marsaksjonen går
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den tidligere parti-formanen Paul Levi og hans lille gruppe 
ut, for seinere å havne på SPDs venstrefløy. Etter oktoberned- 
erlaget i 1923 blir Brandler/Thalheimer-ledelsen pålagt ansvar
et for nederlaget. Disse utvikler etter dette en "høyre"-oppo- 
sisjon som i 1928/29 bryter ut med en betydelig del av de mest 
erfarne medlemmene og danner Tysklands kommunistiske parti/op- 
posjisjon (KPD/O). Til tross for en riktig enhets-politikk (i 
motsetning til KPDs sosialfascisme-teori!) mot fascismen, mak
ter heller ikke denne gruppa å skape noen slagkraftig motstand 
mot Hitler. For etter nederlagene er utviklinga i venstrefløy
en bundet av en indre logikk som paralyserer de revolusjonære, 
spiller dem ut mot hverandre og atomiserer kreftene. Bare en 
erkjennelse av nederlagets karakter på et tidlig tidspunkt og 
et organisert tilbaketog fra partiets side, kunne ha endret 
denne tragiske utviklinga. Men dette var umulig fra det øye
blikket stalinsmens ufeilbarlighetsdogme ble lov i partiet.

V

Utgangspunktet for den sekterismen vi finner i dagens Vest-Eu- 
ropa, er å finne i den kommunistiske bevegelse i mellomkrigstida 
og de strategiske og taktiske løsninger som da ble utvikla av 
de forskjellige retninger. Sekterismen i dag - hva enten det 
gjelder de "tradisjonelle" kommunistiske partier som er knytta 
til Sovjetunionen, eller de ny-stalinistiske som er knytta til 
Kina - er i sin politiske tenkning ikke i stand til annet enn 
å reprodusere denne gamle problematikken. Bare en reell poli
tisk bevegelse er i stand til å løse opp dette fastlåste for
holdet, noe som i dag skjer i ulik grad rundt om i Vest-Europa. 
Jo sterkere denne faktiske bevegelsen er, desto svakere grobunn 
er det for sekterismen.

I Norge (i likhet med de fleste andre vest-europeiske land) har 
vi fra midten av 60-tallet gjennomgått en politisk radikalise
ring som etter hvert har resultert i ett nytt politisk parti 
og en rekke andre ideologiske og organisatoriske endringer på 
venstrefløyen. Et av de store problemene med denne radikalise- 
ringa er at den i svært liten grad har berørt den tradisjonel
le arbeiderklassen, og at den har hatt sitt utgangspunkt i uni
versitets- og skole-miljø. Dette har ofte ført til at de nye 
revolusjonære ideene er blitt møtt med mistro fra arbeiderne.
Den gamle uløste motsetningen mellom kommunistisk organisasjon 
og en arbeiderklasse som i stor grad har mista trua på sosia
lismen, har dermed fått en ny dimensjon, nemlig motsetningsfor
holdet mellom arbeidere og akademikere (eller folk med utdan
nelse over artiumsnivå i det hele tatt). Det er den gamle his
toria som har gjentatt seg. Det har funnet sted en radikali
sering i en del av mellomsjiktet samtidig som arbeiderklassen
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har stått stitle i tilskuerposisjon. Mangelen på kollektive 
erfaringer mellom dem gjør det omtrent umulig for en politisk 
radikalisering som har sin basis i strømninger som er særegne 
for en del av mellomsjiktet, å ekspandere inn i arbeiderklassen 
og festne seg der. Dette er i dag et uløst problem både for AKP 
og SV, og det kan bare løses i samband med en reell bevegelse 
i arbeiderklassen sjøl. Men særlig vanskelig blir det å løse 
dette problemet for AKPs vedkommende, fordi man her velger - 
i velkjent gammel stil - å lukke øynene og benekte at problem
et i det hele tatt eksisterer. Dermed har sekterismen fått et 
sikkert utgangspunkt.

Det har for ettertida vært et temmelig bortglemt forhold i 
Marx’ teori at det Msom følge av veksten i nettoproduktet åpner 
seg flere områder for uproduktivt arbeid", at det ut fra dette 
i løpet av den kapitalistiske utvikling formes "en stadig 
voksende middelklasse som for størstedelen er direkte oppfødd 
på revenyen, som hviler som en last på det arbeidende underla
get og konsoliderer den sosiale sikkerheten og makta til de 
øvre ti tusen."15 Denne "skjønne utsikt" som Marx ironisk snak
ker om, er i dag - i krass motsetning til hans egne revolusjons- 
forhåpninger - blitt til virkelighet. Den komplisering av klas
sestrukturen som følger av kapitalens indre lovmessigheter, og 
som Marx derfor var i stand til å foregripe, fører i Norge i 
dag til et voksende sosialt mellomsjikt som gjennomgår en sta
dig mer omfattende utdannelse før de settes inn som lønnstake
re i de uproduktive sektorene (utdanning, helse- og sosialvesen, 
mediasektoren, kultur, stats- og kommuneadministrasjon m.m.). 
Utviklinga er til og med gått så langt at Marx ikke lenger har 
rett i at dette sjiktet utgjør en entydig konservativ kraft, 
sjøl om dette tidligere har vært tilfelle. I visse deler av 
mellomsjiktet har det utviklet seg en anti-kapitalistisk beve
gelse. Kompliseringa av den kapitalistiske klassestrukturen 
har med andre ord ført til et tilsvarende komplisert bilde av 
de politiske kreftene som står mot kapitalismen. Den manglende 
basis for en revolusjonær politikk i arbeiderklassen har ført 
til at radikaliseringa i mellomsjiktet har blitt bestemmende 
for utviklinga på venstrefløyen. Fraværet av en proletarisk 
arbeider-avantgarde fører til at organisasjoner med basis i 
mellomsjiktets radikalisering proklamerer seg som fortropp 
(AKP). Dette bidrar bare ytterligere til å låse fast forholdet 
mellom de to sosiale klassene. Samtidig forblir det et problem 
hvordan det skal skapes en allianse mellom arbeiderklasse og 
mellomsjikt, men dette problemet kan aldri løses før det kommer 
i gang en bevegelse i arbeiderklassen, en bevegelse som kan 
skape en ny arheiderccoantgarde som er i stand til å spille en 
hegemonisk rolle blant arbeiderne såvel som i mellomsjiktet. 
Inntil sosialismen igjen blir sett på som en reell mulighet og
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inntil sekterismens diskreditering av pcæti-ideen igjen har 
tapt terreng i arbeiderklassen, må vi finne oss i å vente - 
sjølsagt ikke uvirksomme, men iallefall uten at vi i ren og 
skjær utålmodighet løper hen og utnevner oss sjøl til arbeider
klassens fortropp.

VI
Vi har i det foregående tatt opp sekterismeproblemet fra noen 
teoretiske og historiske synsvinkler. Meningen var å rette sø
kelyset mot det vi kunne kalle sekterismeproblemets "objektive" 
side, dvs. sekterismens samfunnsmessige forutsetninger. Gjen
nomgangen av Lenins partiteori viser at det i denne teorien 
ligger bestemte forutsetninger - som ikke er eksplisitt uttalt 
av Lenin - forutsetninger av samfunnsmessig eller "sosiologisk" 
karakter. Gjennom en nærmere bestemmelse av disse forutsetning 
ene, viser det seg samtidig at sekterismens mulighet nettopp 
ligger i fraværet av dette som er forutsatt hos Lenin. Og for
di Lenin blir påberopt som legitimasjonsbasis for sekteriske 
organisasjonsforsøk i dag såvel som i fortida, blir det viktig 
å vise åt disse organisasjonene sjøl ikke er på høyde med Lenin 
fordi de ikke har gjort rede for sine egne samfunnsmessige for
utsetninger. De tenderer mot å oppfatte partiteorien som ett 
sett prinsipper som umiddelbart kan settes ut i livet i enhver 
situasjon. I det de gjør sitt eget partibygnings-prosjekt til 
et være eller ikke være, tenderer de mot å redusere revolusjons 
teorien ene og alene til organisasjonsteori. Men det finnes 
ikke hos Lenin noen teori om hvordan partiet utvikles, hva 
slags vei og hva slags stadier det må gjennomgå, før vi kan si 
at vi har et revolusjonært parti. Ingenting sier at det hele 
skal begynne som små marxistiske studiesirkler, slik som AKP 
vil hevde. Det er ikke spørsmål om å følge en opptrukket rute, 
hva enten det dreier seg om russiske, albanske eller kinesiske 
erfaringer som mønster. Det finnes bare ett prinsipp for denne 
utviklinga, som altså også må følges i Norge: organisasjonen 
kan bare utvikles til arbeiderklassens revolusjonære parti gjen 
nom en kollektiv erfccringsdialektikk med klassen sjøl. Vi har 
derfor (som det vil fremgå av neste artikkel i dette heftet) 
tillatt oss å betvile at dette partiet befinner seg i forleng
elsen av dagens AKP.
Partiteorien er en teori om organisasjonens funksjon i en stør
re samfunnsmessig sammenheng. Partiet er satt inn i en funk
sjonssammenheng og kan ikke fungere (eller fungerer på en helt 
annen måte) utafor denne sammenhengen. Skulle vi sammenfatte, 
ville vi si at denne sammenhengen ikke er til stede i situa
sjoner der det ikke finnes noen klassebevisst avantgarde i sel
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ve arbeiderklassen, der det ikke finnes noen forbindelse mellom 
avantgarde og masse, der arbeiderklassen er oppdelt i en rekke 
sjikt med ulik erfaringsbakgrunn og det ut fra dette ikke fin
nes noe grunnlag for kollektiv politisk opptreden, ingen "syn- 
kronisering'1 når det gjelder å gå til aksjon osv. Å tro at et 
parti i slike situasjoner kan samle størstedelen av arbeider
klassen bak seg på samme måte som Lenin tenkte seg det i Russ
land, fører uunngåelig til sekterisme. Likeledes oppstår det 
en overhengende sekterismefare når en organisasjon proklamerer 
seg som arbeiderklassens parti, samtidig som denne organisasjo
nen sjøl har sin sosiale basis i et samfunnssjikt som står uta
for arbeiderklassen.

Svakheten hos Lenin - og dette er årsaken til at han kan benyt
tes som legitimasjonsbasis for sekterisk "partibygging" - er 
at han sjøl ikke redegjør teoretisk for de samfunnsmessige for
utsetninger som partiet i Russland og hans teori opererer ut 
fra. Da ville vi sett at hans teori ikke er uanvendelig i Vest- 
Europa, men først kan "iverksettes" på et høyere trinn i klas
sekampen. (Å si at partiteorien overhodet ikke kan anvendes, 
er det samme som å si at det aldri kan oppnåes revolusjonær 
enhet i arbeiderklassen.)

Hvorfor denne svakheten hos Lenin? Fordi han aldri drømte om 
at hans teorier skulle bli forvrengt til en abstrakt formelsam
ling og gjort til ubetinget lov innafor de kommunistiske parti
ene. Fordi han ikke kunne forutse - enskjønt han hadde en anel
se om - den katastrofale utvikling som skulle følge etter ham, 
og som vi ennå i dag opplever ettervirkningene av.

Mens Lenin - involvert i det russiske partiets indre stridig
heter - skrev om hvordan partiet måtte fungere for at kommunis
men kunne seire, var Gramsci - innesperret i Mussolinis fengs
ler - opptatt av hvorfor kommunismen ikke seiret. Derfor stil
ler han det spørsmålet vi savner hos Lenin:

"Når blir et parti historisk nødvendig? For at et parti 
skal eksistere, må tre fundamentale elementer eksistere 
samtidig.
1. Et masseelement bestående av ordinære, gjennomsnittlige 
mennesker, hvis deltakelse har mer karakter av disiplin
og loyalitet, enn av skapende ånd og organisatorisk dyktig
het. Uten dette ville ikke partiet eksistere ...
2. Det sammenbindende hovedelement som sentraliserer på 
nasjonalt plan og som gir effektivitet og styrke til en 
samling av krefter som overlatt til seg sjøl ville være 
lite eller ingenting. Dette elementet er utstyrt med en 
stor sammenbindende, sentraliserende og disiplinerende
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kraft ...
3. Et mellomelement som artikulerer det første med det and
re elementet og opprettholder forbindelse mellom dem, ikke 
bare fysisk, men også moralsk og intellektuelt.1,16

Med denne "organiske" partiteori stilte Gramsci på direkte vis 
det problemet som måtte graves fram fra Lenin. Dermed er også 
den grunnleggende orienteringa mot arbeiderklassen rykket i 
forgrunnen, slik det nødvendigvis må være for enhver rovolusjo- 
nær bevegelse som har lidd nederlag og må begynne på nytt igjen 
Denne orienteringa er en nødvendig forutsetning for at sekter
ismen kan overvinnes.
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Autorenkollektiv

Die Krise der
kommunistischen Parteien

Probleme der gegenwårtigen Revisionismuskritik
- Demokratischer und sozialistischer Kampf der KPD nach 1945
- Biirgerliche und proletarische Revolution in der Theorie Lenins

Die unbedeutende Rolle, die die DKP heute im politischen Leben der BRD spielt, hat zu lllusionen 
und Nullpunktideologien auf Seiten der linken Revisionismuskritik gefuhrt, gegen die sich diese Schrift 
wendet. Auch wenn sich revolutionare Praxis aufierhalb der traditionellen kommunistischen Parteien 
orgamsiert, so bleiben ihre Inhalte doch in denselben Problemen gefangen, vor denen diese Parteien 
heute stehen.

Die kommunistischen Parteien, die immer noch an dem traditionellen Konzept des „Umschlagens" 
burgerlich demokratischer Massenbewegungen in die proletarische Revolution, des Sozialismus als der 
,,konsequenten" Demokratie festhalten, kommen uber ihren radikaldemokratischen Ansatzpunkt nir- 
gends mehr hinaus. Die von Lenin einst aus der Tendenz zur Entdemokratisierung diagnostizierte und 
mit dem Beginn der Epoche des Imperialismus datierte ,,allgemeine Krise", die Niedergangsperiode des 
Kapitalismus, in deren Verlauf die materiellen Bedmgungen des Sozialismus entstehen sollen, scheint 
diese Bewegung selbst zu zersetzen. Die kommunistische Bewegung wird zu einer zerfallenden radikal 
demokratischen Bewegung, deren Hoffnungen nur noch in der heimlichen Konvergenztheone des 
..staatsmonopolistischen Kapitalismus" begrundet zu sein scheinen.

Das Problem der ,,Revisionismuskritik" wird desw 3gen hier als Problem des Verhåltnisses von biirgerli- 
cher und proletarischer Revolution gestellt. Es wird entwickelt in einer Darstellung der KPD-Politik 
von 1945—1953 und in dem Versuch einer Rekonstruktion des immanenten Zusammenhangs der 
politischen Theorien Lenins.

Der Studentenbewegung kommt in derri Zusammenhang der Krise der kommunistischen Parteien eine 
besondere Bedeutung zu. Als ein letztes Strohfeuer biirgerlicher Rebellion hat sie deren historische 
Problematik sch'aglichtartig deutlich werden lassen.
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