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Til leserne

Fra og med dette nummeret har Vardøger en redaksjon på åtte 
medlemmer. Dermed har vi bekreftet formelt noe som etterhvert 
er blitt en realitet: Arbeidet med Vardøger er blitt stadig mer 
omfattende og tidkrevende. Utgivelsen av tidsskriftet ble derfor 
så altfor avhengig av forandringer i den private arbeidssitua
sjonen til noen få individer. For at Vardøger skulle få større 
stabilitet og kontinuitet, har derfor flere forpliktet seg til 
å delta i redaksjons- og administrasjonsarbeidet. Den utvidede 
redaksjonen fungerer som den gamle: som et arbeidskollektiv av 
likestilte medlemmer.
Utvidelsen av redaksjonen vil ikke medføre noen forandringer 
av den prinsipielle politiske linja vi hittil har fulgt: Var
døger skal fortsatt være et vitenskapelig marxistisk tidsskrift 
som spenner over et stort felt av emneområder. Hvilke temaer 
vi til enhver tid tar opp, vil først og fremst være bestemt av 
det vi ser som vår hovedoppgave: Vardøger skal bidra til ut
viklingen av en adekvat sosialistisk strategi i Norge og søke 
å avklare de aktuelle og konkrete betingelsene og mulighetene 
i kampen mot det kapitalistiske produksjonssystemet. Gjennom 
dette arbeidet håper vi på lengre sikt å bidra til enhet på 
venstresida i norsk politikk.
Vardøger skal fortsatt være et uavhengig tidsskrift i den for
stand at det ikke er knyttet til noen organisasjon eller noe 
parti, og i den forstand at det ikke baserer seg på noen form 
for økonomisk støtte, selv om frivillige støttebidrag fra 
leserne har vært til stor hjelp.

I arbeidet med Vardøger prøver vi å holde kostnadene så lavt 
som overhodet mulig. Alt redaksjonelt og administrativt arbeid, 
oversettelsesarbeid osv., utføres gratis. Honorarer betales 
ikke annet enn i form av annonser. Siden Vardøger 5 som kom ut 
høsten 1972, har prisen vært uforandret, men trykke- og porto- 
kostnadene har økt voldsomt. Fra og med dette nummeret og for 
eventuelle nyopplag av tidligere numre har vi derfor sett oss 
nødt til å øke abonnementsprisen til 16 kr pr. hefte og løs- 
salgsprisen til 20 kr. Fra og med nr. 6 er Vardøger blitt trykt 
i et samlet opplag på 3000. Dette og senere numre trykkes i et 
førsteopplag på 3000. Vardøger har i dag ca. 900 abonnenter. 
Skal vi kunne holde den nye prisen særlig mange år med den nå
værende kostnadsøkningen, trenger vi mange flere abonnenter 
og en stadig økning av opplaget.

Rune Skarstein
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Hans Ebbing:

Sovjetunionen som teoretisk 
og politisk problem

I
Spørsmålet om å bestemme Sovjetunionens (SU) karakter er både 
et teoretisk og et politisk problem. Selv om den teoretiske 
og den politiske siden i virkeligheten ikke kan skilles fra 
hverandre, vil vi i dette nummer av Vardøger likevel legge ho
vedvekten på den teoretiske siden. I debatten om SU har denne 
til nå vært underordnet den politiske.
Dette har etter vår mening fått politiske konsekvenser som har 
bidratt til å øke splittelsen på den politiske "venstreside" 
ikke bare i Norge, men i alle kapitalistiske land, der debatten 
om SU har vært mest intens og uforsonlig. De politiske konse
kvensene av den teoretiske uklarhet og mangelfullhet i dette 
spørsmålet kommer til uttrykk i de motstridende holdninger og 
standpunkter til SU som inntas av ulike politiske organisasjon
er og grupper som alle kaller seg marxistiske. Samtidig gir 
deres ulike standpunkter i denne saken en god pekepinn på hvilke 
standpunkter de inntar i en rekke andre. En programmatisk pro- 
Sovjet-holdning er uten unntak forbundet med en spesielt autori
sert variant av teorien om det "marxist-leninistiske parti", og 
utleder av denne en rekke standpunkter som kan få svært så kon
krete konsekvenser for forholdene på "venstresida", - som f.eks. 
"et kommunistisk, marxist-leninistisk parti kan aldri nedlegges" 
til tross for at nettopp en slik nedleggelse under bestemte hist 
oriske og politiske vilkår kunne tenkes å være det som tjente de 
politiske utviklingen i arbeiderklassen best. Den høyt oppdrevn 
anti-sovjetismen som vi finner i de programmatiske Peking-orient 
erte grupperingene ser i SU hovedfienden i verden i dag: Den 
store krigstrusselen. Følgelig blir det viktig over alt å be
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kjempe "sosialimperialismens agentur” med alle midler. Dette 
leder i sin tur til en dårlig skjult splittelsestaktikk i anti- 
imperialistiske solidaritetskomitéer o.l., der også andre deler 
av venstresida er med.
Denne programmatiske splittingen betyr en reell svekkelse av 
dette arbeidet, og bekrefter i sin tur det offisielle Moskva- 
dogmet om at "anti-sovjetismen er den trojanske hest i arbeider
bevegelsen.” Når den ene part av den mye omtalte "marxist-len- 
inistiske bevegelse” så til de grader oppfyller forventningene 
hos den andre, blir det omfattende spørsmålet om Sovjets karak
ter underlagt en farlig forenkling: ”for eller mot Sovjet”. Ak
kurat der er begge partene interessert i at problemet blir stå
ende. Deres politiske identitet er knyttet til de like enkle 
svarene på dette spørsmålet. Men er en slik forenkling i ar
beiderklassens politiske interesse?
Tesen om den "trojanske hest" leder i sin tur til at enhver kri
tikk av SU - også den som er marxistisk underbygget - tendensi- 
elt blir å oppfatte som "anti-sovjetisme,” - en mer indirekte, 
taktisk sluere variant. "Anti-sovjetismen antar stadig nye 
former” - heter det. Vardøger nr. 8 blir trolig intet unntak i 
så måte. Dermed er mulighetene for en marxistisk diskusjon også 
med denne delen av den samlede marxist-leninistiske bevegelsen 
om SU langt på veg blokkert alt i utgangspunktet.
Antagonismen er imidlertid ikke større enn at de to tendensene 
har et felles berøringspunkt: Begge har en "overhistorisk" for
ståelse av partiet som gjør tanken på å nedlegge "det kommun
istiske partiet" prinsipielt uakseptabelt. Deres politiske selv
forståelse gjør tanken om at "det kommunistiske partiet" kanskje 
ikke er et kommunistisk (leninistisk) parti, umulig.
Ethvert kommunistisk parti - så sant det bygger på en material
istisk teori - kan ikke begrunne sin eksistens gjennom proklama
sjoner. Teoretisk kan partiet ikke begrunnes på annen måte enn 
gjennom den konkrete analysen av klassekampen og dens utviklings
nivå. Den materialistiske kjerne i partiteorien ble allerede 
formulert av Marx når han på bakgrunn av erfaringene fra Pariser- 
kommunen hevdet at arbeiderne bygger opp og^river ned sine organ
isasjoner gjennom klassekampens utvikling. "Det kommunistiske 
partiet" kan ikke unndra seg denne lovmessighet uten å bli opp
høyet til et overhistorisk, dogmatisk prinsipp.
Eduard Bernsteins revisjonistiske forståelse av den politiske 
klassekampen konkluderte med spissformuleringen om at "bevegel
sen var alt, målet intet". En slik neddemping av målet fører 
naturligvis til at målet i virkeligheten oppgis. Den blir følg
elig nært knyttet til en løs og uforpliktende "teori" om det 
sosialdemokratiske "masseparti": en valgmaskin for å sanke 
stemmekveg. Da arbeiderklassen selv ikke umiddelbart og unisont
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artikulerer sin dypeste sosiale målsetting - sosialismen - men 
bare kan gjøre dette gjennom sine politiske organisasjoner, så 
vil presiseringen og utdypingen av hva dette målet er, i stor 
grad avhenge av hva slags parti det er som artikulerer det. Det 
løse masseparti lar målet fare. Lenins partiteori er med full 
rett blitt anvendt mot en slik oppfatning som i følge de histor
iske erfaringene avvæpner massenes politiske kamp. I forlengel
sen av Bernsteins spissformulering følger derfor en "partiteo- 
ri" - eller riktigere anti-partiteori som munner ut med konklu
sjonen om at "bevegelsen er alt, partiet er intet."
Men å gå til den andre ytterlighet ved så og si stille denne 
partiteorien som vi her tillegger Bernstein, på hodet - partiet 
er ålt> bevegelsen intet - har heller ingen ting med Lenins 
partiteori å gjøre. En slik partioppfatning er det ideologiske 
produktet av stalinismen, og forkludrer like mye som den første 
hva sosialisme er, ved å redusere sosialismen til et parti-an
liggende. Og dermed er vi framme ved fellesnevneren. o. ^
disse to typer av "offisielle" kommunistpartier selvsagt aldri 
formulere Bernsteins tese stilt på hodet. Når vi likevel til
legger dem denne, gjør vi det - som materialister - ut fra be
dømmelse av deres politiske praksis^ ikke utfra deres program
mer og erklæringer.
Begge vil de snarere hevde at "fronter" og "allianser" er nød
vendige - hvilket de selvsagt har rett i. Samtidig hevder de, 
med like full rett, at i enhver slik front eller aksjonsenhet, 
må det revolusjonære, kommunistiske partiet ta ledelsen, ha in
itiativet, kjempe for den riktige strategien. Men av denne all
menne sannheten følget ikke på noen måte at det er de konkrete, 
"virkelige" kommunistpartiene, f.eks. NKP eller AKP, som bør 
"ta ledelsen". Begge identifiserer de seg umiddelbart med sitt 
begrep: Det kommunistiske partiet, helt uavhengig av om de er 
et slikt parti eller ikke. Bare tankene på at de’*kommunistiske0 
partiene kanskje ikke er kommunistiske, forbyr seg selv. Et 
kommunistisk parti i Lenins forstand, er ikke bare et parti som 
oppfatter seg selv som kommunistisk fortropp - men et parti som 
er i stand til å oppvise en bestemt form for praksis, en prak
sis som er bestemt av en levende marxistisk teori på den ene 
side og som på den andre makter å ta opp i seg arbeiderklassens 
konkrete, kollektive erfaringer internasjonalt og i hvert enkelt 
land.
Ingen av de to tendensene av marxist-leninistiske partier, slik 
vi kjenner dem, vil noen gang makte å gjøre skikkelig regnskap 
for disse erfaringene, bl.a. fordi ingen av dem anerkjenner 
stalinismen som en realitet i arbeiderbevegelsens historie - ja, 
ikke en gang anerkjenner begrepet stalinisme. Dermed har disse 
partiene blokkert for muligheten av en riktig selvforståelse, en 
historisk og konkret forståelse av deres egne forutsetninger.
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Framveksten av den maoistiske varianten av stalinismen har avlet 
flere nye kommunistpartier eller partibyggede organisasjoner.
Det er bare "rett og rimelig" at de^kommunistiske*'partiene hver 
for seg oppfatter seg som det eneste virkelige kommunistiske 
partiet i Norge. Ut fra deres egne premisser er det videre "na
turlig" å bruke enhver anledning til å bekjempe hverandre. I den 
grad disse partiene - og da særlig den ungdommelige varianten - 
er til stede i arbeiderklassens politiske bevissthet, i den grad 
de klarer å gjøre seg gjeldende på den politiske scene, vil deres 
opptreden der nødvendigvis virke hemmende på utviklingen av den 
politiske handlings enhet i klassen. Og dette desto mer ettersom 
de motsetningene som slik utkjempes, har praktisk talt ingen til
knytning til arbeidernes hverdag eller deres historiske erfar
inger .
Den generelle åpenhet som ethvert revolusjonært parti må ha over
for massenes erfaringer, vil føre til at partiet støter på sta
linismen som en historisk kjennsgjerning. En slik åpenhet er 
derfor noe som de stalinistiske partiene instinktivt vegrer seg 
mot. Den ville rett og slett virke ødeleggende for deres poli
tiske identitet. Stalinismen er derfor ofte forbundet med det 
politiske sektvesenet på venstresida.
Vi står her overfor et komplekst årsaksforhold. Utviklingen i 
de tradisjonelle Kominternpartiene med sin "marxisme-leninisme", 
forholdet mellom disse og sosialdemokratiet (og dermed de store 
arbeidermassene) i den anti-fascistiske kampens første fase (so
sialdemokratiet som "sosialfascister" og den "taktiske hoved
fiende"), deres bindingsforhold til utviklingen i SU under Sta
lin (og seinere) - avskar dem etterhvert fra den breie politiske 
bevegelse i arbeiderklassen. Gjennom deres "monopol" på marx
ismen bidrog de ved sin praksis til å diskredittere marxismen i 
arbeiderbevegelsen, gjøre den fremmed. Sosialdemokratiets av- 
standstaken fra marxismen ble den herskende holdning til marx
ismen i arbeiderbevegelsen. En del politiske smågrupper, som 
regel med en sosial hovedbasis utenfor arbeiderklassen, har inn
sett nødvendigheten av et teoretisk oppgjør med stalinismen for 
å gjenvinne marxismen. Naturlig nok forstår de seg via sin mot
setning som "anti-stalinistiske". Men gjennom stalinismens kom
plekse ettervirkninger blir disse teoretisk nødvendige oppgjør 
stående utenfor den egentlige arbeiderbevegelsen, som i det alt 
vesentlige er preget av sosialdemokratiet. Dette fører i sin tur 
til at de anti-stalinistiske gruppenes oppgjør med stalinistisk 
sekterisme, ofte blir isolert. Dermed blir de selv lett innhent
et av sekterismen. Sektvesenet på venstresida er derfor en av 
stalinismens mangfoldige ettervirkninger enten det nå dreier seg 
om anti-stalinistiske eller stalinistiske sekter.
Liksom stalinismen selv er et produkt av en bestemt form for 
praksis, kan den i siste instans bare overvinnes endelig gjennom
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praksis, - en praksis formidlet av et teoretisk oppgjør med sta- 
linismen. De anti-stalinistiske sektene deler felles skjebne med 
de stalinistiske organisasjoner at massenes erfaringer ikke når 
fram til dem - om enn på ulike premisser. Bare tilgangen til og 
åpenheten for disse erfaringene - slik disse erfaringene er, uten 
forskjønnende forestillinger, - kan bryte opp sektvesenet. Sam
tidig trenger disse erfaringene mer enn noen sinne å bearbeides, 
formidles av en marxistisk teori.
Sovjetunionens innflytelse på arbeiderbevegelsen i Norge gjennom 
den stalinistiske praksis i den Kommunistiske internasjonale 
(Komintern) førte til en avskalling fra, og sekterisk innsnevring 
av NKP. Denne utviklingen var ikke enestående, den gikk for seg 
i praktisk talt hele Vest-Europa. Dette var én av årsakene til 
at sosialdemokratiet gikk ut av motsetningene som det langt 
største og sterkeste partiet i arbeiderbevegelsen. Et av sosi
aldemokratiets ideologiske varemerker, er at det tar avstand fra 
teorien om "proletariatets diktatur". Den offisielle eksponenten 
for dette var nemlig nettopp SU under Stalins ledelse. Men 
statsmakten i SU i 30-årene og seinere hadde svært lite med pro
letariatets diktatur å gjøre. På denne måten klarte sosialdemo
kratiet å gjøre sin egen, dypt borgerlige forståelse av hva ar- 
beiderstaten egentlig er, til en felles fordom for nesten 100% 
av arbeiderbevegelsen. Når ny-stalinistene i dag fremstår som 
forsvarere av Stalin-perioden, fordi det da fantes "proletari
atets diktatur", bidrar de bare til å underbygge de sosialdemo
kratiske fordommene ytterligere i dette spørsmålet. Slik be
krefter sosialdemokratiet og de stalinistiske tendensene hver
andre gjensidig og forkludrer hver på sin måte et avgjørende 
punkt i den revolusjonære strategi.
Stalinismen, som er en "strategisk" del av "spørsmålet om Sov
jetunionen", øver også en hemmende innflytelse på den mer u- 
strukturerte, flytende venstresida av arbeiderbevegelsen. Denne 
delen søker en politisk identitet mellom stalinismen og sosial
demokratiet, uten å ha nådd fram til noen slik samlende identi
tet, en selvstendig strategisk helhetsforståelse. Denne mang
foldige, sprikende og ubesluttsomme retning, som har sitt organ
isatoriske uttrykk i SV, har selvsagt ikke noen analyse av eller 
utarbeidet begrep om stalinismen. Men den har en "instiktiv" 
følelse av at verken de tradisjonelle kommunistpartiene eller 
de maoistiske ny-stalinistene har framtida for seg.
Dette instinktet er uten tvil riktig. De offisielle kommunist
ene av begge kategorier gjør en alvorlig feil om de ganske enk
elt tolker dette som utslag av anti-kommunisme, selv om det in
nenfor slike massepartier også vil forekomme anti-kommunistiske 
holdninger. Men det å kritisere kommunistene for at de f.eks. 
aldri har tatt noe kritisk oppgjør med stalinismen, med sine 
egne historiske forutsetninger, kan umulig oppfattes som "anti
kommunisme" uten at en er spesielt hårsår på forhånd , eller
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identifiserer atalinisme med sosialisme.
En objektiv, nøktern forståelse av SU?s karakter i fortid og 
nåtid forutsetter et oppgjør med stalinismen også for de venstre^ 
orienterte retninger i arbeiderbevegelsen som ikke har sin bak
grunn i Komintern-perioden eller maoismen. En slik forståelse 
er igjen nødvendig for å utmeisle en samlende strategi. SUTs 
blotte nærvær i verden i dag og dermed i den internasjonale klas
sekamp forutsetter en analyse og bestemmelse av drivkreftene i 
dette landet og hvorledes det fungerer i internasjonal sammen
heng, dersom en slik strategi skal være mulig. Dersom disse ret
ningene skal få tilgang til arbeiderklassens erfaringer på en 
måte som ikke bare nøyer seg med spontane reaksjoner3 men treng
er bak forhenget ved å sette disse erfaringene inn i en større 
samfunnsmessig og historisk sammenhengy trenger de en levende 
revolusjonær teori: den stalinistiske dogmatikken og fordrei- 
ningene av marxismen må overvinnes.
Sovjetunionens rolle i den internasjonale klassekamp er motset- 
ningsfull. Invasjonen i Ungarn i 1956 og ikke minst den i 
Tsjekkoslovakia i 1968 er noen av de største "bjørnetjenestene” 
som er gjort sosialismens sak. Samtidig har SUfs støtte til en 
rekke frigjøringsbevegelser vært uunnværlig, hva enn motivene nå 
kan være. De motstridende fenomenene må forklares ut fra en hel
hetlig teori om SU's sosiale struktur og politiske og økonomiske 
dynamikk. Vi forklarer ikke disse drivkreftene ved å fordømme 
moralsk invasjonen i Tsjekkoslovakia i 1968, og vurdere positivt 
holdningen til frigjøringskrigene i Vietnam, Cuba og i de afrik
anske land osv.. En slik "politisk-moralsk" holdning er, om den 
er aldri så nødvendig og umiddelbar i politiske sammenhenger, 
like fullt utilstrekkelig når det dreier seg om å utarbeide en 
politisk strategi. Denne holdningen kommer klart til uttrykk i 
resolusjonen på SVTs samlingskongress om SU og invasjonen i 
Tsjekkoslovakia. Den er ikke knyttet til noen analyse, men be
grenser seg til å gi en fordømming av dette overgrepet. En slik 
moralisme er ingen "trussel" mot stalinismen, bare en uformidlet 
reaksjon på den, en av stalinismens ettervirkninger i arbeider
bevegelsen.
Vi gir selvsagt heller ingen materialistisk forklaring på SU!s 
holdning til Tsjekkoslovakia, Cuba, Chile, Vietnam, Angola osv. 
med en "teori" om sovjetledernes "ønske" om "hegemoni", deres 
aspirasjoner om å opptre som "supermakt" o.l.. Den "vennligsin- 
nethet" som SU skaffer seg gjennom materiell og politisk støtte 
til frigjøringsbevegelser og nye stater i den "3. verden" er 
like lite et "bevis" for SUTs "hegemoniske planer" som åt den good
will Kina oppnår med hjelp til f.eks. Tanzania, skulle være be
vis for at Kina har lykkes et stykke på vei i sine "verdenshege- 
moniske planer". Det beviser ikke en gang at slike planer fins.
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II

Bakgrunnen for striden om SU's. karakter ligger selvsagt i SUfs 
egen motsetningsfylte historie. Oktoberrevolusjonen var "ene
stående" for den internasjonale arbeiderbevegelse på minst tre 
måter.
For det første var den enestående i den forstand at dens kon
krete, historiske forutsetninger var ytterst særegne i forhold 
til forutsetningene en revolusjon ville ha i de høyt industri
aliserte land. Lenin forstod disse særegenhetene bedre enn 
noen andre. En dogmatisk og skjematisk måte å se forholdet mel
lom den borgerlige og den sosialistiske revolusjon gikk ut på at 
den borgerlige revolusjon, som Russland ennå ikke hadde gjennom
levd i 1917, måtte fullføres før den sosialistiske revolusjonen 
kunne begynne. Rekkefølgen i revolusjonene ble fastlagt ut fra 
en helt allmenn tankegang som ikke grep de særegne forutsetning
ene i hvert enkelt land. Mensjevikene var de viktigste eksponent
ene for dette synet, som egentlig er en historisk idealisme som 
ikke forankrer seg i konkrete analyser av de konkrete forhold.
Den allmenne-, ubestridelige tesen er at historisk sett må kapi
talismen være utviklet til et visst minimum, dvs. borgerskapet 
må være historisk etablert som herskende klasse, før en overgang 
til sosialismen i et historisk perspektiv er mulig. Produktiv- 
kreftene må - i et historisk perspektiv - ha nådd et visst ut
viklingsnivå, og arbeiderklassen må ha utviklet sin klassekamp 
politisk, organisatorisk og ideologisk. Men å utlede den poli
tiske strategi og taktikk i hvert enkelt land direkte av denne 
allmenne tese ved så å si bare å kopiere den for de gitte for
hold, fører til en forvrengning av materialismen. Teorien fram
står da som en forvirrende blanding av materialisme og ideal
isme. Den allmenne tesen er som sådann materialistisk, "anvend
elsen" av den er imidlertid idealistisk og følgelig dogmatisk.
Mot dette mente Lenin at den borgerlige og sosialistiske revolu
sjonen i Russland ville komme til å understøtte hverandre gjen
sidig, at revolusjonen - som alltid var tenkt som en internasjon
al revolusjon - kunne begynne i det mest tilbakeliggende landet 
i Europa, "det svakeste leddet i den imperialistiske kjede". 
Borgerskapet var alt for svakt og tilbakestående til selv å gjen
nomføre en borgerlig revolusjon uten støtte fra proletariatet. 
Selv om industriproletariatet i Russland etter 1905-revolusjonen 
hadde høstet erfaringer som hevet det på et høyt politisk nivå, 
til tross for et lavt allment - kulturelt utdanningsnivå, så 
var det alt for lite til å gjennomføre en sosialistisk revolusjon 
uten en politisk støtte fra de omfattende halvføydale, "halvasi- 
atiske" bondemassene som totalt preget Russlands sosiale karak
ter. I det minste måtte bøndene nøytraliseres og ikke stille seg
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fiendlig til den proletariske revolusjonen i byene. Denne støt
ten kunne arbeiderklassen få bare ved på sin side å støtte bonde- 
massenes borgerlig-rettslige krav om privat eiendomsrett til 
jorda - frigjort fra de halvføydale, ffhalvasiatisken båndene.
Den felles fiende var det tsaristiske herskerapparatet som både 
opprettholdt eiendomsforholdene på landsbygda og i industrien. 
Slik gikk det til at Oktoberrevolusjonen ble både en sosialistisk 
og en borgerlig revolusjon - med indre motsetninger som hadde sin 
rot i den russiske samfunnsformasjon. Og disse motsetningene kom 
til å prege utviklingen lenge etterpå, noe den gigantiske tvangs- 
kollektiviseringen fra 1929/30 er det beste prov for. (Se Bernd 
Rabehls artikkel i dette nr. av Vardøger.)
Lenins grunnleggende teoretiske holdning til spørsmålet om revo
lusjonen i Russland er eksemplarisk for den materialistiske me
toden i den politiske kamp. (Se Lenin-sitatet i fotnote 51 i B. 
RabehlTs artikkel i dette nr. av Vardøger.) Bare den "konkrete 
analyse av den konkrete situasjonen*(Lenin) kunne påvise revolu
sjonens aktuelle mulighet og dens særdrag i den første fasen. 
Lenin var selv tydelig klar over at analysen som lå til grunn 
for bolsjevikenes taktikk i 1917, ikke kunne gi svarene for tak
tikken og strategien i 1920 eller seinere.
For det andre ble revolusjonen enestående i bokstavelig forstand: 
den ble stående alene. I stedet for å bli "verdensrevolusjonens 
prolog" (Lenin), ble den etter revolusjonens tilbakeslag i vest 
isolert, og etterhvert forstått som "verdensrevolusjonens bast
ion." De internasjonale forutsetningene for den russiske revolu
sjon slo ikke til. Dette var en strek i regningen for alle de 
ledende bolsjevikene. Den nødvendige hjelpen fra vest, særlig 
det tyske proletariatet kom ikke. Her ble revolusjonen slått ned. 
Dermed var en strategisk forutsetning for den russiske revolu
sjonens videre utvikling brutt.
Hva skyldes denne feilvurdering? En av grunnene er trolig å fin
ne i Lenins forståelse av det tyske sosialdemokratiets rolle.
Dets fremste teoretiker, Karl Kautsky, var lenge beundret av Le
nin inntil sosialdemokratiet stemte for krigsbevilgningene og 
ikke minst etterat KautskyTs negative holdning til den russiske 
revolusjon ble kjent. Lenin oppfattet derfor Kautsky som en re
negat, overløper. Men i virkeligheten var Kautskys holdning en 
naturlig konsekvens av så vel hans egen teoretiske grunnholdning 
som av den politiske, ideologiske og organisatoriske utviklingen 
innenfor det tyske sosialdemokratiet - det partiet som før bolsje 
vikene gjaldt som eksemplarisk for den revolusjonære arbeiderbeve^ 
else. Sosialdemokratiets rolle i det tyske revolusjonsforsøket ei 
en av årsakene til at dette mislyktes og dermed til at Oktoberre
volusjonen ble isolert. Degenereringen i sosialdemokratiet kul
minerte med medvirkningen til prosessen som endte med mordene på 
Rosa Luxemburg og Karl Liebknecht.
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Men denne "misforståelse" endrer etter min mening ikke den funda
mentalt riktige metodiske grunnholdning som kommer til uttrykk 
gjennom Lenins analyse av de spesifikt russiske forutsetningene 
for revolusjonen.
Da imidlertid isolasjonen av den russiske revolusjonen var et 
historisk faktum, da var heller ikke Lenins analyse av disse for
utsetningene fra tiden før 1917 fullt dekkende lenger. Den kon
krete situasjonen, som krevde en ny konkret analyse, var forand^ 
ret. Det isolerte SU måtte bygge sosialismen, så langt det kunne 
la seg gjøre i isolasjon, ved å ta utgangspunkt i den sosio-økon- 
omiske struktur som preget landet. Denne struktur var bestemt av 
de "halv-asiatiske", "halvføydale" forholdene på den enorme lands
bygda. Lenin oppfattet disse forholdene aldri som noe annet enn 
som "tilbakeliggende", som ’’hemmende" faktorer for den sosialist
iske oppbygnig. En slik oppfatning var utvilsomt riktig - under 
forutsetning av at revolusjonen i vest seiret og slik fastla de 
strategiske hovedbetingelsene for den russiske revolusjonens vid
ere utvikling. Da denne uteble, fikk de "halvasiatiske" forholdene 
med ett en helt annen betydning for revolusjonens videre skjebne. 
(Et viktig bidrag til denne diskusjonen er Rudi Dutschke: Versueh3 
Lenin auf die Fusse zu steilen> Berlin 1974)
Etter Oktoberrevolusjonen leverer ikke Lenin noen ny grunnleggende 
analyse av de interne forutsetningene for sosialismen. Først helt 
på slutten av hans liv dukker denne problematikken opp igjen under 
de nye strategiske forutsetningene - og da fremdeles slik at for
holdene på landsbygda ble oppfattet som en klamp om foten for den 
sosialistiske frammarsj: Det omfattende kulturarbeid er Lenins ABC 
for å endre sosialismens betingelser på landsbygda. De ’’halvasiat
iske’’ forholdene er ikke integrert som ’’konstruktive" forutsetning
er for sosialismen. Bolsjevikene er og blir "fremmede" for de store 
bondemassene.
De ytre betingelsene for denne teoretiske utilstrekkelighet er ikke 
vanskelige å forstå.'Etter oktober 1917 var utviklingen overlatt 
til kortsiktige perspektiver fra uke til uke, måned til måned.
Først i 1920 blir revolusjonen i vest oppgitt i bolsjevikenes vid
ere strategi. Det første politiske trekket som markerer erkjennel
sen av dette, var innføringen av den "nye økonomiske politikk". 
Revolusjonen måtte gå sin egen veg - en nødvendig "omveg" gjennom 
gjenopprettelsen av markedsmekanismene i jordbruket, statskapital
isme osv.. Men kampen for at revolusjonen skulle overleve tillot 
aldri at det nye strategiske perspektivet ble gjennomarbeidet fra 
bunnen av. Disse ytre betingelsene for utviklingen av revolusjon
ens teoretiske forutsetninger “videre, er ikke trivielle, men 
fundamentale i en materialistisk "erkjennelsesteori". De "ytre", 
materielle forutsetningene for å utvikle de teoretiske er ikke 
selv tilstede. Og da hjelper det lite å "beklage" eller "morali
sere" over Lenin, eller for den saks skyld Trotsky’s og Stalins 
teoretiske begrensninger.
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Resultatet av begivenhetene ble i alle fall at SU ble isolert 
og at dette la objektive begrensninger på revolusjonens, utvik
lingsmuligheter. Denne alvorlige begrensning ble av Stalin tvert 
om i praksis opphøyet til en dyd gjennom parolen om "sosialismen 
i ett land" - og med det mentes den fullstendige utvikling av 
sosialismen. Parolen spilte på de patriotiske strengene - en pat
riotisme som hadde grunnlag både i bolsjevikenes evne til å holde 
skansene mot revolusjonens indre og ytre fiender og i en generell 
storrussisk sjåvinisme. I dette så Lenin det "hav av sjåvinistisk 
storrussisk pakk" som "den forsvinnende lille prosentdelen av 
sovjetiske arbeidere ... 'vil drukne i1, som flua i melkespannet1.' 
(Spørsmålet om nasjonalitetene, se "Staten og Revolusjonen", Ny 
Dagj Oslo 1969, s.315.) Lenins kritikk i denne artikkelen er en 
kritikk av de nye tendensene i partiideologien3 som forener sjå
vinismen med partipraksisen. "Politisk ansvarlig for denne i 
sannhet storrussisk-nasjonalistiske kampanjen må naturligvis 
Stalin og Dzierzinzki gjøres". (s.320. Kampanjen Lenin . 
her nevner er overgrepene mot republikken Georgia 1922. Det ser 
ut som om dette med overgrep mot ikke-russiske nasjonaliteter har 
visse tradisjoner i SU's historie.)
Borgerkrigen 1918-21 hadde ført til at bolsjevikene var den en
este organisatoriske kraft som kunne holde revolusjonen over van
net. Men prisen var høy: Sovjetene - arbeidernes egne umiddelbare 
maktorganer - gikk i praksis i oppløsning som umiddelbare maktor
ganer. Partiet og statsapparatet smeltet sammen i en enhet. 
Partiet og staten ble isolert, hevet over massene. Ved slutten 
av 20-årene er det klart at Bernsteins11 omvendte partiteori^er 
blitt realisert: "Partiet var alt" - dvs. inngangen til all makt 
og privilegier. Den gigantiske tvangskollektiviseringen, som 
brøt med den kommunistiske praksisens ABC: masselinja - hadde 
vist at "bevegelsen, massene selv, var intet."
Den ideologiske effekten av SU's isolasjon som det eneste eks
empel på et sosialistisk land, var at sosialisme generelt uvil
kårlig ble identifisert med de spesielle forholdene i SU, - for
hold som kanskje ikke en gang var sosialistiske. Dette var 
lenge den 3. formen for eneståenhet ved SU. I artikkelen: Hel
ler mindre men bedre, som var den siste Lenin skrev, benekter 
han indirekte at SU er "en republikk som virkelig er verdig til 
å kalles en sovjetrepublikk, en sosialistisk, republikk osv." 
("Staten og Revolusjonen", s.286). I følge Lenin gjenstår det å 
bygge en slik republikk.
Behovet for et sosialistisk forbilde for den revolusjonære be
vegelsen var reelt og stakk dypt for å unngå den totale demoral
isering etter revolusjonens tilbakeslag i vest. Slik sett er 
de sosialistiske forbildene alltid nødvendige.
Funksjonen som forbilde ble knyttet sammen med og forsterket 
gjennom opprettelsen av Komintern. Sovjetledernes autoritet på
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bakgrunn av den seierrike oktoberrevolusjonen, plasserte dem na
turlig i Kominterns ledelse som, i motsetning til Lenins opprin
nelige anbefalinger, ble lagt i Moskva og ikke i vest. Men Kom
interns lederskap hadde liten forståelse for særegenhetene i de 
ulike land — noe de fikk rikelig anledning til å demonstrere 
seinere. Ikke bare ble de andre kommunistiske partiene pålagt 
demokratisk sentralisme som vilkår for deltakelse i Komintern, 
men de ble pålagt en russisk variant av denne: bolsjeviseringen. 
Glemt var at denne var et spesielt produkt de historiske arbeids
vilkår som bolsjevikene hadde arbeidet under. Videre ble den 
demokratiske sentralismen, praktisert på bolsjevistisk vis, knyt
tet til den øverste ledelsen i Moskva. Dermed kunne Sinovjev og 
seinere Stalin gjennom direktiver fastlegge strategi og taktikk 
for de enkelte nasjonale seksjonene av Komintern. Endelig hadde 
denne "bolsjeviseringen" først og fremst sitt forbilde i den 
partipraksis som bolsjevikene hadde utviklet under borgerkrigen 
- og etter at det var vedtatt fraksjonsbrudd (1921). Denne u- 
hyre strenge form for demokratisk sentralisme var noe nytt i for
hold til partiets demokratiske sentralisme fram til 1921 - som 
ikke hadde vedtatt noe fraksjonsforbud. Den var bestemt av en 
helt konkret situasjon og var derfor mindre egnet til å tjene som 
forbilde for en demokratisk sentralisme praktisert i Vest-Europa.
Alt dette gjorde bindingen til Sovjet så sterk at en selvstendig 
holdning til det som foregikk i SU ble umulig. Selvfølgelig ble 
ikke Komintern uberørt av fraksjonskampene i bolsjevikpartiet. 
Stalin-fraksjonens seier her ledet til en stalinisering av Komin
tern. SUKP(b) fikk tolkningsmonopol ikke bare på den politiske 
virkelighet, men også på den marxistiske teorien. "Leninismen"- el
ler "mars ismen;-len in ismen" ble til slutt en skjematisk fordrei
ning av marxismens teori og metode - en videreføring av den sam
me tendensen som vi finner hos Lenins motstandere, mensjevikene. 
"Leninismen" - slik vi kjenner den fra den politisk-ideologiske 
debatt - framstår derfor som et klart brudd med Lenins egen me
tode.
I 1933 utropte Tysklands Kommunistiske Parti (KPD) SU til "ar- 
beiderparadis". Samtidig begynte de store utrenskningene og po
litiske prosessene, innføring av tvangslover osv. i SU. Arbeid
erklassen led hunger som en følge av den sterkt nedsatte jord
bruksproduksjonen etter tvangskollektiviseringen. I Tyskland 
grep nazistene begjærlig opp denne parolen og brukte den mot kom
munistene. Under invasjonen i SU kunne den tyske soldat - som 
ofte selv var arbeider - med egne øyne sammenligne levestandard- 
nivået i de to land. Da riktigheten av disse forholdene ble av
slørt av Krustsjcv på SUKP's kongress i 1956, ble kommunistparti
ene lammet og forlegne. Det eneste partiene maktet, var å fordøm
me moralsk og beklage feilene under Stalin. Ingen maktet å ta et 
oppgjør med stalinismen. Mye ville sett annerledes ut på venstre
sida i f.eks. i Norge i dag, om NKP hadde maktet å ta et slikt
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oppgjør. For uten et slikt oppgjør burde ingen parti-ideolog 
kalle seg "leninist”.

III

I den teoretiske kampen er spørsmålet om SU "betent" gjennom 
den måten det er forbundet med de politiske posisjonene på. Den 
teoretiske kampen kan være forbundet til den politiske slik at 
konklusjonene er fastlagt på forhånd, uavhengig av den teoret
iske drøfting. Nærmest helt uavhengig av de teoretiske premis- 
ser blir SU karakterisert som "kapitalistisk" eller "et utvik
let sosialistisk land". De to karakteristikkene skylder å 
gjøre regnskap for hva kapitalisme og sosialisme egentlig er. 
"Teoriene" tjener i slike tilfelle ikke som annet enn en ren ov- 
erbygning på et gitt standpunkt, som apologi for den ene eller 
andre fraksjon i den sosialistiske bevegelsen og vil bare låse 
motsetningene ytterligere fast. På dette viset blir spørsmålet 
om SU en god indikasjon på hvorledes teorien fungerer i de u- 
like organisasjoner. I slutten av det forrige århundre med den 
"overveldende" framveksten av naturvitenskapene var det natur
lig for Engels å hevde at "naturen er dialektikkens prøvestein". 
I vår tid synes spørsmålet om Sovjetunionen å ha fått denne 
rollen.
Den'-teoretiske" apologi fører til en avvæpning av den material
istiske dialektikken, en grov forvrengning som ikke har noe å 
gjøre med sosialismen som vitenskap. Marx:

"Et menneske som forsøker å tilpasse vitenskapen et stand
punkt som ikke framgår av vitenskapen selv (så feilaktig 
denne vitenskap enn måtte være), men til standpunkter som 
er hentet utenfra* fra interesser som er fremmede og ut
vendige, - et slikt menneske kaller jeg 'gement'". (MEW 
26.2e s.112) .

Vitenskapens klassestandpunkt har intet med teoretikerens per
sonlige, subjektive standpunkt å gjøre, hans brennende vilje til 
å "tjene folket", eller til å forsvare det bestående for enhver 
pris. Vitenskapen er "stoisk", "objektiv"^, sier Marx samme sted 
- den har sin egen særegne form for selvstendighet overfor de 
utenforliggende forhold. Bare gjennom en slik objektivitet vil 
vitenskapen være i stand til å avdekke motsetningene mellom 
klassene slik disse motsetningene er og slik forklare undertryk
kelsen og utbyttingen. Teoriens klassekarakter bestemmes derfor 
av teorien selv: av hva den makter å forklare, ikke av det sub
jektive standpunkt teoretikeren har lagt inn i sin egen virksom
het .
En skjeling til de utenforliggende interesser er desto mer ef
fektiv jo mer ubevisst og spontan den er, - dvs. jo mer den
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følger naturlig og umerkelig av den sosiale praksis ideolog
ene selv er involvert i - og ikke som et resultat av en be
visst kalkulerende strategi. Jo mer "naturlige" og "selvfølge
lig" riktige argumentene er, desto mer henter de sin overbevis- 
ningskraft ut av den klassesammenhengen som disse selvfølgelig- 
hetene fungerer naturlig i.
I politiske sammenhenger er denne form for naturlig "skjeling" 
mest urokkelig når vedkommende har sin politiske identitet 
knyttet til en sekterisk organisasjon. En argumentasjon som på 
forhånd truer den vedtatte konklusjonen om SU nå er "kapital
istisk" eller "utviklet sosialistisk", blir intinktivt avvist.
Når slike instinktive reaksjoner seinere skal "begrunnes" i 
"teoretisk" form, stikker apologien og vilkårlighetene fram.
Slik får vi vite at spørsmålet om varekategoriens utbredelse og 
utvikling i SU "ikke er noe avgjørende bevis" for om SU er so
sialistisk eller kapitalistisk. (Se f.eks.Røde Fane (AKP)
4/74, s.23). Eller det blir hevdet at kapitalismen dominerer i 
SU selv om "en i dagens Sovjet ikke finner noen fullt utviklet 
markedsøkonomi med alle dens tradisjonelle kjennetegn". (Se 
Gnisten (KUL) 3/75, s.5). Fins det virkelig en kapitalisme 
med en mangelfullt utviklet og varig svekket varekategori? - 
En "likevel-kapitalisme", en "på-liksom-kapitalisme" til bruk 
i venstresidas lekestue?
Eller vi får vite at enhver tvil om SUTs sosialistiske karakter 
dypest sett skyldes blindhet for virkeligheten: "Svaret på om 
Sovjetunionen og andre sosialistiske land er sosialistiske er 
forlengst gitt av virkeligheten selv." (Arne Pettersen, NKP, i
Forholdene i sosialistiske land3 Oslo 1975 s.17).
Selvfølgelig "er de sosialistiske land" sosialistiske. Slik 
spørsmålet er formulert behøver vi ikke en gang bevis fra virke
ligheten. Svaret gir seg av spørsmålets form ved hjelp av en 
rent logisk slutning. Men hvis vi likevel holder en knapp på 
virkeligheten, er da-SU's invasjoner i Ungarn 1956 og i Tsjek
koslovakia 1968 slående beviser fra virkeligheten selv på at "SU 
og andre sosialistiske land" er sosialistiske? Og omvendt: like 
så lite som Cæsars invasjon i Gallia beviser at Romerriket var 
kapitalistisk, beviser SUTs invasjoner i sine naboland at SU er 
kapitalistisk. Uten en teori beviser virkeligheten lite.
Hvis det er så enkelt at vi kan avgjøre spørsmålet om SUTs kar
akter enten ved (a) helt overse vare- og markedskategorienes be
tydning, eller (b) ved bare å henvise direkte til den umiddel
bare virkelighet, eller (c) ved hjelp av rent logiske slutning
er på grunnlag av tautologier som er innøvd gjennom lang vane- 
tenkning, eller (d) ved hjelp av moralske fordømminger og god- 
takelser, - hva skal vi da med en marxistisk teori i dette 
spørsmålet?
Spørsmålene bekrefter tesen om at Sovjetunionen er blitt "dia- 
lektikkens prøvestein".
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Bernd Rabehl:

Den marxistiske teorien om 
overgangssamfunnene - illustrert 
med utviklingen av den russiske 
revolusjon

Denne framstillingen av teorien om overgangssamfunnet ble skre
vet i 1970 i tilknytning til et bidrag om leninistisk realpoli
tikk. Den begrenser seg til å gi MarxT og Lenins analyse av den 
russiske revolusjon. Den ser altså bort fra de konkrete poli
tiske kontroversene. Heller ikke blir forholdet mellom Marx* 
kapitalanalyse og Lenins imperialismeteori drøftet nærmere her.

I

FRAMSTILLINGEN AV DET SOSIALISTISKE SAMFUNNET SOM BESTEMT 
NEGASJON AV KAPITALISERTE FORHOLD

a) Allmen bestemmelse av den kapitalistiske produksjonens dob
beltkarakter

I et brev til Kugelmann utlegger Marx de materialistiske sam
menhengene i de før-kapitalistiske, kapitalistiske og sosial
istiske samfunnsformer:

"Det er innlysende at det samfunnsmessige arbeid nødvendig
vis må fordeles i bestemte forhold. Den bestemte formen 
for samfunnsmessig produksjon kan overhodet ikke oppheve 
denne nødvendighet, men bare forandre framtredelsesformen 
for fordelingen av arbeidet. Naturlover kan overhodet ikke 
oppheves. Det som kan forandre seg i de historisk for
skjellige perioder*er bare den form som disse lovene set
ter seg gjennom. Og i et samfunn der sammenhengen i det 
samfunnsmessige arbeidet gjør seg gjeldende som privat byt
te av individuelle arbeidsprodukter, tar fordelingen av 
arbeidet nettopp form av arbeidsproduktets bytteverdi
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(vareform). Vitenskapen går nettopp ut på å avdekke hvor
ledes verdiloven setter seg igjennom. Men skulle man "for
klare" alle de fenomener som tilsynelatende motstrider 
loven før man har avdekket loven, så måtte man skape vit
enskapen forut for vitenskapen."1

Forandringen av formen til det samfunnsmessige arbeid er result
at av forandringen av produksjons- og bytteforholdene, av pro
duksjonsmåten og dermed av klassemotsetningene i de forskjel
lige slags samfunn. Om de lønnsarbeidere som er ekspropriert 
fra produksjonsmidler og eiendom og derfor er "frie" lønnsar
beidere, tilbyr kapitalen sin arbeidskraft som vare på marked
et, selger den og slik underkaster seg de kapitalistiske verdi- 
økningsbetingelsene (som samtidig bestemmer livsbetingelsene 
til denne lønnsarbeiderklassen), eZXev om de setter seg opp mot 
denne formen for arbeid og overtar fabrikkene i egen regi, er 
ifølge Marx igjen avhengig av produktivkreftenes utviklingsni
vå, klassekampens former og omveltningen av det kapitalistiske 
samfunn gjennom proletariatet.

Da denne utviklingen av det samfunnsmessige arbeid i samfunnets 
forskjellige produksjons- og reproduksjonsformer blir grepet 
gjennom framstillingen av det allmene kapitalbegrepet (den hist
oriske nødvendigheten av den kapitalistiske formen for produk
sjonen skal bevises)^må dette begrepet ha en overgangskarakter, 
d.v.s. de kategoriene som uttrykker utviklingen av det samfunns
messige arbeid på de forskjellige trinn i produksjons- og klasse
forholdene, må angi formene til det sosialistiske samfunn i den 
bestemte negasjon av denne utvikling.2 Det ligger ikke i dette 
at Marx gjennom sin arialyse av kapitalakkumulasjonen samtidig 
skulle ha stilt opp en teori om omformingen av samfunnet til 
sosialismen. Men han har formulert de avgjørende betingelsene 
for et sosialistisk samfunn som negerer den kapitalistiske pro
duksjons- og distribusjonsmåte i en bestemt form.3 .

I et brev til Engels framhever Marx at først igjennom analysen 
av dobbeltkarakteren til arbeidet, til arbeidsproduktene og der
med også dobbeltkarakteren til kategoriene i den kapitalistiske 
produksjonsformen, kan den kritiske framstilling av den polit
iske økonomiens system lykkes. Han peker på

"at siden varen er både bruksverdi og bytteverdi, så må 
også det arbeid som er nedlagt i varen ha en dobbeltkar
akter, mens den enkle analyse av arbeidet uten nærmere be
stemmelser (sans phrase) slik som hos Smith, Eikardo o.a. 
overalt må støte på noe uforklarlig. Det er dette som i 
virkeligheten er hele hemmeligheten ved den kritiske me
tode."4
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Gjennom denne utarbeiding av dobbeltkarakteren til kategoriene 
i den kapitalistiske utvikling kan man framstille den historiske 
nødvendigheten av kapitalismen, den kapitalistiske produksjonens 
allmene historiske skranke som viser seg i motsetningen mellom 
de utviklede produktivkreftene og de trange produksjonsforhold.
Man kan framstille tendensen til sosialiseringen 4a av produk
sjonen innenfor rammen av kapitalismen. Marx har framstilt de 
enkelte trinn i den allmene kapitalistiske utvikling som result
at av den virkelige historie, som den samfunnsmessige utvikling 
av kapitalismens produksjon og klasseforholdene. I sin ana
lyse har han så gått over fra denne abstraksjonen igjen til den 
konkrete kapitalistiske helhetsprosess med alle dens formidling
er og historiske særegenheter.5

Den enkle, allmene kategorien, varen, er "det borgerlige samfun
nets k.imecelle."8 Fasene i den enkle og utvidete vareproduksjon 
beskriver samtidig oppkomsten av vareøkonomien, verdilovens gjen
nombrudd, utviklingen av varemarkedet og den prosess som skaper 
skillet mellom en kapitalist- og lønnsarbeiderklasse.7

Verdien er en historisk form for det samfunnsmessige arbeid.8 
Arbeidets dobbeltkarakter av å være konkret, nyttig arbeid og 
samtidig abstrakt arbeid, samfunnsmessig nødvendig arbeidstid 
som skal til for å framstille produktet ved et gjennomsnitt av 
den samfunnsmessige arbeidsproduktiviteten, framtrer som ar
beidsproduktets dobbeltform, som varens bruks- og bytteverdi.8 
Ved hjelp av dette begrepet om arbeidets dobbeltkarakter maktet 
Marx å utlede utviklingen av varens verdiform, pengene og ende
lig utviklingen av kapitalen.10 Kapitalens utvikling er utvik
lingen av verdiens forøkingsprosess. Historisk består denne i 
ekspropriasjonen av småprodusentene, bøndene og lønnsarbeiderne, 
og inneholder dermed framveksten av klasseforholdet mellom lønns
arbeid og kapital. I dette klasseforholdet tilegner kapitalen seg 
merarbeidet som merverdi gjennom oppkjøpet av varen arbeidskraft 
og gjennom anvendelsen av denne arbeidskraften i produksjonen.11

Denne dobbeltkarakteren til arbeidet framtrer i den kapitalist
iske produksjonsprosess som enheten av den tekniske arbeidspro
sess og verdiøkingsprosess, som enheten av konkret bruksverdi- 
skapende og dette arbeidets kapitalistiske form.12 I arbeidspro
sessen blir produksjonsmidler, på råstoff og hjelpestoffer forvand
let til bruksverdier gjennom den produktive bearbeidelse; i 
verdiøkingsprosessen blir det skapt en ny verdimengde hvis over
skudd frembringer merverdien og dens forskjellige former for pro
fitt, grunnrente og rente etter at produksjonskostnadene for den 
variable kapital og for de benyttede råstoffer og hjelpestoffer 
er trukket fra. Den kapitalistiske formen for^det samfunnsmessige 
arbeid kommer til uttrykk i den kapitalistiske måten å lecje,pro
duksjonen på. Denne formen til det kapitalistiske herredømmet
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i bedriften er et kjennetegn på kapitalens verdiøkende målsettinj 
å presse et maksumum av merarbeid for kapitalen ut av arbeids
kraften gjennom metoder for ekstensiv og intensiv utbytting. Led
elsen av storindustri under kapitalismen er derfor ikke i første 
rekke et resultat av arbeidsprosessen og den teknisk nødvendige 
sentralisering av produksjonen, men et resultat av kapitalens 
verdiøkingsbetingelser: målsettingen å høyne profittraten gjennoi 
økonomisering av det foreliggende produksjonsutstyr, gjennom in
tensiv utbytting av arbeideren.13

I definisjonen av kapitalens organiske sammensetting skiller 
Marx mellom bruks- og bytteverdisiden som en konsekvent fortset
telse av dobbeltbestemmelsen av arbeidet og dets produkt/1v
Ved hjelp av dette skillet mellom den tekniske- og verdimessige 
side i kapitalens sammensetning kan man på den ene side påvise 
kapitalakkumulasjonens sosialiserende funksjon og på den andre 
side skrankene i den kapitalistiske produksjon, dens motsigelser

Da denne dobbeltkarakter i den allmene kapitalistiske utvikling 
er inneholdt i det allmene kapitalbegrepet, blir det mulig å gi 
en allmen disposisjon for en teori om overgangssamfunnet. Ut fra 
bruksverdisiden kan det framsettes allmene påstander om det so
sialistiske samfunn som negasjon av den kapitalistiske utvikling 
på et bestemt trinn i kapitalakkumulasjonen.16 Den spesifikke 
formen til det samfunnsmessige arbeid under kapitalismen, som bl 
regulert gjennom verdiloven, kan erstattes av det samfunnsmessig 
arbeidets sosialistiske form, der produktivkreftene er befridd 
fra de kapitalistiske lenker. Denne form kan bare innføres og 
oppbygges av de assosierte produsentene som en bevisst planleg
ging av produksjon og fordelingen når den industrielle storpro
duksjon og sosialiseringen av produksjonen innenfor kapitalismen 
rammer allerede har satt seg igjennom, og produsentene - som til 
nå har vært lønnsarbeidere - har tilegnet seg ferdigheter for å 
kontrollere det kompiiserte produksjonsapparatet og for å styre 
og lede det. Sosialiseringen av produksjonen under sosialismen 
konsentrere seg om den tekniske arbeidsprosessen, ikke om den ka 
pitalistiske produksjonens overleverte metoder og former. Såvel 
ledelsen av industrien og den samfunnsmessige reproduksjon i sin 
helhet som metddene for arbeid, kontroll og distribusjon må ten- 
densielt bli frigjort fra de kapitalistiske verdiøkingsbeting
elser, d.v.s. fra formene for ekstensiv og intensiv utbytting og 
fra det kapitalistiske lønnssystemet med akkordlønn og presta
sjonslønn. Arbeidernes planlegging av den samfunnsmessige produk 
sjon må på den ene side ta sitt utgangspunkt i den tekniske sent 
ralisering av det samfunnsmessige arbeide, og på den andre side 
desentraliseringen som først setter produsenten på fabrikknivået 
og avdelingene i stand til å kontrollere produksjonen.17 Den 
kapitalistiske stat, som uttrykk for og resultat av den kapital
istiske produksjonsmåten, må i overgangssamfunnet "dø hen" i der
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grad de "statlige” funksjoner blir overført til produsentene.1

Oppgavene i omformingen av samfunnet består i å virkeliggjøre 
de tendenser til sosialisering som allerede oppstår i den kapi
talistiske produksjonen. Kapitalens "historiske misjon" ligger 
ifølge Marx i det at kapitalen ødelegger de førkapitalistiske 
produksjonsformer og som selvforøkende verdi er tvunget til å kon
sentrere og sentralisere produksjonsmidlene, d.v.s. til å sosi
alisere produksjonen innenfor rammen av de kapitalistiske 
verdiøkingsbetingelsene.

Kapitalen eksproprierer de små eiendomsbesittere, bøndene, og 
frambringer med utbredelsen av de kapitalistiske produksjonsfor
hold klassen av frie lønnsarbeidere. De blir disiplinert gjennom 
manufaktur- og fabrikkproduksjonen og underkastes de kapitalist
iske bevegelseslover i produksjonen og distribusjonen, d.v.s. de 
"opplever" samfunnsmessige forhold som forhold mellom varer og 
ting.19 Gjennom deltakelsen i produksjonsprosessen blir de selv 
i stand til å ta den under sin kontroll.20 Kapitalforholdet er 
produktivt sålenge som det fremmer utviklingen av produktiv- 
kreftene og øker den samfunnsmessige rikdom. Dette forholdet 
blir reaksjoner, "barbarisk", når kapitalen bare makter å opp
rettholde seg selv og reprodusere sine produksjonsforhold ved å 
ødelegge produktivkreftene.

Det sosialistiske samfunn er for Marx derfor ingen tidløs utopi 
eller "drømmeland", men en nødvendig fase i menneskehetens his
torie, et resultat av sosialiseringen av produksjonen innenfor 
rammen av den kapitalistiske utvikling.

"De store massenes merarbeid har opphørt å være betingelsen 
for utviklingen av den allmene rikdom liksom ikke-arbeide 
for de få har opphørt å være en betingelse for utviklingen 
av menneskets-hodets allmene egenskaper. Dermed bryter den 
produksjon som beror på bytteverdien sammen og den umiddel
bare materielle produksjonsprosessen antar en form der nød 
og motsetninger er forsvunnet. Individualitetens frie ut
vikling og følgelig ikke reduksjonen av den nødvendige 
arbeidstiden for å øke merarbeidet, men overhodet reduk
sjonen av samfunnets nødvendige arbeid til et minimum, til
svarer da den tid som er frigjort for den kunstneriske, den 
vitenskapelige osv. utdanning av individene og de midler 
som er bragt tilveie for dem alle."21

For å unngå at den allmene framstillingen av hvorledes den kapi
talistiske vareproduksjonen setter seg igjennom, ikke skal stivne 
til en ideologisk fiksjon, forsøker Marx å påvise verdilovens 
"gjennombrudd" som historisk strakk over århundrer,22 gjennom det 
konkrete eksemplet med den opprinnelige akkumulasjon i England.23
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Framveksten av kapitalens eksistensbetingelser blir av Marx 
analysert utfra standpunktet til den utviklede kapitalistiske 
produksjon for å gripe den historiske forandringsprosess til 
samfunnsmessige forhold med en kapitalistisk utvikling og blott
legge utviklingens tendenser?i+Det er historisk mulig å påvise at 
den kapitalistiske produksjonsmåte fortrenger de førkapitalist- 
iske produksjonsforhold og ødelegger dem. Likevel er formene som 
dette skjer gjennom, formene for den opprinnelige akkumulasjon, 
avhengig av de historiske særegenhetene til enkelte samfunn.

Verdilovens virkemåte i samfunnet innebærer at kapitalistiske 
produksjonsformer og klasseforhold utvikler seg.25 Dette lar 
seg bare påvise konkret historisk gjennom eksemplet på hvorledes < 
føydalistiske overbygning påvirker den kapitalistiske utvik
ling, og omvendt hvorledes den kapitalistiske utvikling øver inn
flytelse på klassene og klassekampen.25

b) Konkret analyse av sosialismens samfunnsmessige betingelser

Marx utviklet allmenne kriterier for sosialismen idet han be
stemte grensene for den kapitalistiske produksjon. Likevel fin
nes det ingen allmen teori om overgangen, snarere må man ta 
hensyn til klassekampene i hver enkel nasjon og til særegenhet
ene i hvert enkelt samfunn. Bare på denne- måte er det mulig å 
fastslå hvorledes den sosialistiske produksjonsmåtens gjennom
brudd lar verdiloven dø bort og hvorledes det sosialiserte ar
beidets form fastlegger produksjonen og distribusjonen, eller 
omvendt hvorledes restaurasjonen av verdiloven lar nye kapital
istiske klasseforhold framstå. I sine notater om Pariser-kom-
munen peker Marx på den allmene graden til sosialiseringen av 
produksjonen - i Paris og landsbygda - på de spesifikke hist
oriske klasseforhold i det franske samfunnet på det tidspunkt
et- da bonapartismen 26 fikk sitt sammenbrudd. Han påviser de 
nasjonale skrankene og motsetningene i den kapitalistiske pro
duksjon og bestemmer på grunnlag av dette kommunens sosiale og 
økonomiske funksjon.■Arbeiderklassen i Paris gjorde opprør mot 
den bonapartistiske overbygning i det kapitalistiske samfunn. 
Med kommunen skapte den den sosiale formen for forandringen av 
samfunnet. Kommunen var en revolusjon mot den kapitalistiske 
stat, en revolusjon nfor å knuse klasseherredømmets avskyelige 
maskineri.”27 Den var for Marx ”den politiske formen til den 
sosiale frigjøring.”28 Dette var den til tross for at den in
dustrielle produksjonen i Frankrike på dette tidspunkt på langt 
nær hadde nådd storindustriens nivå, til tross for at massen av
parsell-bønder befant seg i en åpenbar avhengighet til den store 
grunneiendom og til "ågerkapitalen”, til tross for at produktiv
iteten i jordbruket var ytterst lavpå basis av jordoppdelingen, 
til tross for at bøndenes illusjoner ikke vitnet om innsikt.28
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Marx betoner at kommunen skal være det organiserte middel for 
mobiliseringen av arbeidere og bønder til sosial aksjon, for 
den Mskaper det rasjonelle mellomstadium som denne klassekamp
en i sine ulike faser kan gjennomløpe på den mest rasjonelle 
og humane måte.”30

Arbeiderens planlegging og kontroll av produksjonen i form av 
kommunen opphevde verdilovens virkemåte i samfunnet i den grad 
det lyktes dem i kraft av deres innsikt i produksjonsbetingel
sene å forme den tekniske arbeidsprosessen og den helhetlige 
samfunnsmessige sentrale og desentraliserte planlegging av pro
duksjonen og fordelingen. Arbeiderklassens frigjøring begynner 
ved at det snyltende arbeidet blir avskaffet og det administra
sjonsarbeid som er nødvendig for den samfunnsmessige reproduk
sjon, blir utført for vanlig arbeiderlønn. Men ikke bare en for
andring av fordelingen, men også en ny produksjonsmåte er uom
gjengelig, d.v.s. "frigjøringen” (frisettelsen) av produksjonens 
samfunnsmessige former i det nåværende organiserte arbeidet 
(frambragt gjennom den nåværende industri) fra slaveriets lenk
er, fra deres nåværende klassekarakter og den internasjonale ko
ordinering. Arbeiderklassen vet at dette fornyelsesverk alltid 
vil bli hemmet og stadig forhindret gjennom motstand fra de til- 
egnede rettig heter og klasse-egoismer.

Den vet at den nåværende "spontane virkemåte til kapitalens 
og grunneiendommens naturlover” bare kan erstattes av den 
”spontane virkemåten til loven for den sosialiserte økonomi 
bestående av det frie og assosierte arbeid” i løpet av en 
lang utviklingsprosess av nye betingelser.31

Den politiske organisasjonsformen tillot raske samfunnsmessige 
framskritt i overgangsperioden da den erstattet verdiloven tend- 
ensielt gjennom det assosierte arbeidets økonomi.32 Alliansen 
mellom arbeiderklassen og bøndene innenfor rammen av denne kom
munen skulle gjøre det mulig med en rask overtakelse av den mo
derne teknikk i jordbruket og muliggjorde "kollektiviseringen” 
av jordbruksproduksjonen på grunnlag av denne utviklede teknikk. 
Sosiale og tekniske framskritt i jordbruksproduksjonen kunne 
først gjennomføres på basis av denne allianse.33 Såvel forand
ringen i produksjonsstrukturen gjennom ekspropriasjonen av stor
kapitalen og gjennom sosialiseringen av produksjonen som utvik
lingen av nye individuelle behov og evner kjennetegner den sosi
alistiske økonomi i overgangssamfunnene, slik kommunen hadde 
gitt signal om.

Selv om Marx i sine lesenotater til Bakunins Btattevei * und An- 
anohie slår entydig fast at den sosiale revolusjon er "knyttet 
til den økonomiske utviklingens historiske betingelser” og at 
proletariatet må innta ”en betydelig stilling i folkemassene”, 
d.v.s. at den kapitalistiske utvikling må være avsluttet i store 
trekk,34 avviser han ikke spørsmålet fra Meva Zassulic om mulig
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heten av en særegen vei for den sosiale revolusjon i Russland. 
Vera Zassulic har rettet de russiske sosialistenes oppmerksom
het mot dbsSinaen, det russiske bondefellesskap, som ifølge 
forestillingen til noen revolusjonære, kunne bli kimen til so
sialismen i Russland. For Marx står det på den ene side klart 
at utviklingen av kapitalismen i England, U.S.A., Frankrike og 
i Tyskland holder opp et speil for utviklingen i det russiske 
samfunnet, da det russiske samfunn ikke kunne unngå kapitalis
mens "naturlov.” På den andre side kunne de historiske sær
trekkene ved Russland forkorte denne utviklingen, forlenge den 
eller modifisere den. Allerede i et brev til redaksjonen i 
Otecestvennyje Zapiskij gir Marx en prinsipiell vurdering av 
utviklingen i Russland:

"Dersom Russland fortsetter å følge den veien som det slo 
inn på i 1861, så vil det miste den beste sjanse som his
torien noen gang har bydd et folk, og istedenfor gjennom
gå alle de skjebnesvangre omveltninger til det kapitalist
iske system." 35

I denne sammenheng skriver Marx at hans analyse av den opprinne
lige akkumulasjon i Kapitalens første bind peker på den veien 
"som den kapitalistiske struktur i Vest-Europa har utgått fra 
skjødet til den føydale økonomiske struktur."36 Men dette betyr 
på ingen måte at denne historiske skissen kan opphøyes til en 
historisk-filosofisk teori om den allmene utvikling som var fore
skrevet folkene som en "skjebne". Man kan ikke uten videre trek
ke analogier til den historiske utvikling i Vest-Europa.

"Dersom man studerer hver utvikling for seg og sammenligner 
dem med hverandre, ville man lett finne nøkkelen til denne 
utvikling, men man vil ikke lykkes i dette ved hjelp av en 
allmen historisk-filosofisk teori som en universalnøkkel, 
hvis største fortrinn består i det at den er over-histor- 
isk.” 37

. . , VI utkastene til svarbrevet til Vera Zassulic begynner Marx med 
resultatet av den kapitalistiske produksjonens framvekst: at 
ekspropriasjonen av jordbøndene innledet ødeleggelsen av den før- 
kapitalistiske samfunnsformen gjennom kapitalen. Men han innrøm
mer at i Russland

"takket være et særegent sammentreff av omstendigheter, kan 
landsbyfellesskapene som ennå finnes i nasjonal målestokk, 
smått om senn befri seg fra deres primitive vesenstrekk og 
utvikle seg umiddelbart som elementer i en kollektiv pro
duksjon i nasjonal målestokk." 38

Siden bondefellesskapet (obscina) besto ved siden av den kapital
istiske produksjon, kunne det utnytte den tekniske arbeidsproses
sen som var utviklet gjennom den kapitalistiske produksjon uten å
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underkaste seg de kapitalistiske produksjonsbetingelser. De 
fysiske egenskapene ved den russiske jorden, framfor alt i svart- 
jords-områdene, var vel egnet for bruk av stormaskiner i jord
bruksproduksjonen slik at medlemmene av bondefellesskapene u- 
middelbart kunne gå over til en kollektiv arbeidsform i anvend
elsen av maskineriet, dersom dette ble importert til Russland 
og stilt til bøndenes disposjsjon. Dersom den sosiale revolusjon 
i Russland brøt ut i en periode der bondefellesskapet (obscina) 
ennå ikke var ødelagt av den kapitalistiske produksjonsmåten, 
kunne det bli et element i "gjenfødelsen av det russiske sam
funn. Marx er imidlertid ikke uvitende om den tvetydige kar
akteren til dette bondfellesskapet. For ved siden av det kollek
tive elementet i arbeidet satte den enkle vareproduksjonen seg 
gjennom i fellesskapet og dermed et element av privat eiendom.

"Dets grunnform tillater dette alternativet: Enten vil ele
mentet av privateiendom, som er tilstede i fellesskapet, 
seire over det kollektive elementet, eller så vil dette 
seire over det første. Alt vil være avhengig av det hist
oriske miljø som fellesskapet befinner seg i.,,i+0 I det 
brevet som Marx sender avgårde, heter det til slutt: f,Den 
analysen som forekommer i "Kapitalen” inneholder altså 
ingen beviser verken for eller mot landsbyfellesskapets 
livsdyktighet, men det spesialstudium som jeg har drevet 
på dette feltet og som jeg har skaffet meg material fra 
originalkilder for, har overbevist meg om at dette lands
byfellesskapet er støttepunktet for Russlands sosiale 
gjenfødelse. Men for at det skal få denne betydning, må man 
først verne det mot den ødeleggende innflytelse som pres
ser seg på det fra alle kanter og slik sikre de formale be
tingelsene for en naturlig utvikling."

Og i forordet til den russiske utgaven av Det kommunistiske 
manifest blir sosialismens historiske mulighet i Russland kar
akterisert på følgende måte:

"Dersom den russiske revolusjon blir et signal for en prole- 
taris.k revolusjon i vest slik at begge utfyller hverandre, 
aå kan den nåværende russiske felleseiendom til jorda tjene 
som utgangspunkt for en kommunistisk titvikling."

Når Marx i Kritikken av Gota-programmet fra 1875 slår fast at 
mellom kapitalismen og sosialismen ligger perioden med proletar
iatets diktatur,^3 så formulerer han både resultatet av sine 
teoretiske analyser av kapitalutviklingen og resultatet av de 
revolusjonære kampene siden 1848.1+14 I programkritikken under
streker han at

"det kiommunistiske samfunnet" må undersøkes konkret, "ikke 
hvorledes det vil utvikle seg på sitt eget grunnlag, men 
omvendt hvorledes det nettopp står fram fra det kapitalist
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iske samfunnet og hvorledes det ennå er preget økonomisk, 
noralsk og åndelig av det gamle samfunnet, som det framstår 
av/’45

Avskaffelsen av den borgerlige rett er avhengig av den konkrete 
utfoldelsen av produktivkreftene i de enkelte nasjonale samfunn. 
Først ved at verdiloven dør langsomt bort og ved opprettelsen av 
sosialistiske produksjonsformer kan det kommunistiske prinsippet 
bli virkeliggjort ”fra enhver etter hans evner, til enhver etter 
hans behov/’" 46

Den russiske revolusjonens fødsel ble preget av sammenflettingen 
av kapitalistiske og føydale produksjonsformer. Det russiske 
proletariat stor overfor en stor masse av bønder. Dersom det 
ville innskrenke den kapitalistiske akkumulasjonen, måtte det i 
sine sosiale omformingsforsøk presse fram forholdsregler

’’gjennom hvilke bonden umiddelbart kunne finne sin situasjon 
forbedret, som altså kunne vinne ham for revolusjonen, men 
forholdsregler som i sin kime kunne lette overgangen fra 
privateiendommen til kollektiveiendommen slik at bøndene 
selv av økonomiske grunner kom til kollektiveiendommene.
Men proletariatet burde ikke provosere bøndene ved at det 
for eksempel proklamerte avskaffelsen av arveretten eller 
avskaffelsen av bondens eiendom.” 1+7

II

LENINS METODE FOR KLASSEANALYSEN AV DET RUSSISKE SAMFUNNET I 
OVERGANGSPERIODEN
a) Bondespørsmålet i den russiske revolusjon

Utviklingen av den russiske kapitalismen, d.v.s. den russiske 
formen for klasseforhold i industri- og jordbrukssektoren, var 
grunnlaget for og innholdet i klassekampens radikalitet og sam
tidig grunnlaget for dette samfunnets særegne overgang til so
sialismen. Lenins metode i analysen av de russiske klassefor
hold har entydig til hensikt å utlede taktikken for det revolu
sjonære sosialdemokratiet av analysen av kapitalismens utvikling 
i Russland. Den konkrete anvendelsen av Marx’ teori på den 
russiske situasjonen formulerte etappene for virkeliggjørelsen 
av sosialismen gjennom den revolusjonære arbeiderbevegelse: øde
leggelsen av tsarismen, oppbygging av en demokratisk republikk, 
kamp mot kapitalismen og opprettelsen av proletariatets dikta
tur .

I polemikken mot folkevennenes forfatter Michailowskij - som på- 
beropte seg Marx idet han fortolket Marx1 vurdering av den rus
siske utviklingens tvetydige karakter ensidig mot de russiske 
marxistene - peker Lenin på at i mellomtiden har kapitalismen

24



endelig tatt opp kampen mot de førkapitalistiske samfunnsformer. 
Ved hjelp av MarxT teori måtte de særegne utviklingsformene til 
den kapitalistiske vareproduksjonen i Russland nå bli undersøkt.

MMed andre ord den marxistiske teorien består i undersøkel
se og forklaringen av kapitalismens økonomiske forhold, og 
dens ’’anvendelse” på Russland kan bare bestå i å undersøke 
de russiske produksjonsforhold og deres utvikling ved å ut
nytte den materialistiske metoden som et utarbeidet in
strument og den teoretiske politiske økonomi.”48

Lenins Marx-ortodoksi består ikke i å tilsløre konkrete utsagn 
fra Marx gjennom abstrakte skjema eller gjennom allmene analo- 
gislutninger, fordi den på ingen måte utelukker ”en kritisk an
vendelse og videreutvikling”48 av teorien: Denne ortodoksi er 
snarere uttrykk for anvendelsen av den materialistisk-dialekt- 
iske metode i undersøkelsen av de russiske klasseforhold for å 
utvikle en revolusjonær taktikk for arbeiderklassen.

Hadde Plekanov i sine teser fra 80-årene fastslått kapitalis
mens utvikling i Russland og programatisk stilt opp teorien om 
klassekampen mot Folkevennenes ideologi om Russlands særegne 
vei til sosialismen,50 så beviste den økonomiske krise i 1890, 
bøndenes hungeroppstand i 1891/92 og arbeidernes massestreiker 
i 1896 tydelig at Russland ikke lenger hadde den enestående 
historiske mulighet for en samfunnsmessig utvikling: det måtte 
gjennomgå under det kapitalistiske åket.

Lenins analyse av den russiske kapitalisme står i denne nære 
sammenheng mellom teoretisk analyse og revolusjonær taktikk.51 
I denne analysen orienterer Lenin seg mot den marxistiske fram
stillingen av hvorledes den enkle og den utvidede vareøkonomi 
og den kapitalistiske produksjonsmåten setter seg gjennom. Hadde 
Marx delvis belagt den allmene framstillingen av vareøkonomiens 
utvikling med empiriske eksempler fra kapitalens akkumulasjons- 
form i England, så undersøker Lenin kapitalakkumulasjonen ved 
hjelp av empirisk materiale fra Russland. - Utviklingen av vare- 
økonomien betyr utvikling av en samfunnsmessig arbeidsdeling i 
kapitalistisk form:

’’Slik øker vareøkonomiens utvikling antallet på de forskjel
lige og selvstendige industrigrener. Tendensen i denne ut
viklingen går ut på ikke bare en framstilling av hvert 
enkelt produkt, men til og med å gjøre hver enkelt del av 
produktene til en særskilt industrigren, og ikke bare pro
duktets framstilling, men til og med de enkelt-operasjon- 
ene gjennom hvilke produktet blir gjort klart for bruk.”52

Spesialiseringsprosessen i jordbruksproduksjonen er f.eks. et 
resultat av utviklingen av den kapitalistiske produksjonsmåte i 
jordbruket. Utviklingen hadde til følge at små jordbesittere ble
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ekspropriert, at det kom i stand forskjellige økonomiske drifts- 
typer, kulakkøkonomien, mellom- og fattigbøndenes driftsform og 
framveksten av et eiendomsløst landproletariat og en befolkning 
uten land som var befridd fra de føydale 52a betingelsene knyt
tet til bondefellesskapet (obscina), og som ville trekke inn til 
industrisentraene som frie lønnsarbeidere. Lenin undersøker 
bondefellesskapets oppløsningsprosess,53 som var et resultat av 
omveltingen fra livegenskapen til en kapitalistisk økonomi,54 
for så å framstille veksten i det vareproduserende jordbruk i 
det enkelte administrasjonsområde.55 Parallelt til denne oppløs- 
ningsprosessen skjer det ifølge Lenin en utvikling av håndverket 
(den russiske kustarindustri) som blir til manufaktur, som til 
slutt går opp i storindustri.55

Det karakteristiske for den tsaristiske formen for livegenskap 
lå i det at hele jorda var delt i godseier-jord, stats-jord og 
kirke-jord på den ene side og bondejord på den andre. Bøndenes 
merarbeid for MkronenM eller for grunnherren besto i lovfeste- 
plikten til å arbeide på godseier-jorda for en bestemt tid, d. 
v.s. merproduktet av bøndenes arbeid tilfalt godsherrene, mens 
bøndene gjennom arbeidet på jordstykkene som var tildelt dem, 
såvidt kunne friste tilværelsen. Her utførte de det nødvendige 
arbeidet for deres egen reproduksjon. Dette Leilendingssystemet 
var knyttet til følgende betingelser:

!,For det første naturaløkonomiens herredømme. Godsherrens 
eiendom måtte utgjøre en helhet som var selvforsynt og 
lukket og bare løst forbundet med den øvrige verden. ...
For det andre var det nødvendig for denne økonomien, at den 
umiddelbare produsenten i det hele tatt var forsynt med 
produksjonsmidler, og særskilt med jord. Og ikke bare det: 
han måtte være lenket til jorda, for bare på denne måten 
kunne godsherren sikre seg arbeidshender.M 57

Arbeidsproduktiviteten og arbeidsdelingen var svært liten i det
te økonomiske system. Dersom Russland ikke skulle bli til et ko- 
loniland for den industrielle kapitalismen i Vest-Europa, og 
dersom tsarismens arméer ikke skulle bryte sammen under slagene 
fra de moderne kapitalistiske stridskreftene, måtte utrustningen 
av denne tsaristiske hær sikres på basis av storindustrien. Opp
bygging av industrien og kapitalakkumulasjonen som staten hadde 
påskyndet, forlangte at det føydale pliktarbeidet skulle bli 
fjernet. Kostnadene som var forbundet med denne form for opprin-* 
nelig kapitalakkumulasjon, kunne liksom i Vest-Europa bare bli 
betalt av bøndene og gjennom den kapitalistiske utvikling av 
jordbruket. Bøndene måtte ikke bare bære kostnadene ved industri
aliseringen, men de utgjorde samtidig det uutømmelige reservoar 
for framveksten av en lønnsarbeiderklasse. Tsarens nederlag i 
Krim-krigen mot Englands og Frankrikes kapitalistisk utrustede
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hærer i året 1856, signaliserte for statsbyråkratiet at bare 
en grunnleggende forandring av produksjonsformen, d.v.s. en 
overgang fra de føydale formene til kapitalistiske former 
under den føydale statens overoppsyn, kunne redde den tsarist- 
iske absolutismen. Landreformen fra 1861 kunne derfor ikke på 
en "radikal”, d.v.s. revolusjonær måte hjelpe den kapitalist
iske produksjonsmåten til gjennombrudd, for det det i første 
rekke dreide seg om>var å sikre klasseprivilegiene til gods
eierne, d.v.s. omforme dem til kapitalistiske former og skyve 
kostnadene forbundet med den opprinnelige akkumulasjonen over 
på bøndene. Bonde-økonomien ble adskilt fra godseiendommens 
økonomi. Bonden skulle i løpet av 50 år kjøpe fri sitt land som 
fullverdig eiendom av den tsaristiske staten og godseierne, og 
godsherren skulle gis anledning til enten ved hjelp av stats- 
lige kreditter til bøndene, som bøndene kunne kjøpe seg løs med, 
investere sin kapital i industrien eller til å gå over til kap
italistisk jordbruksproduksjon. Gjennom denne særegne for
vandling skulle føydal-klassen omgjøres til en kapitalistisk 
klasse, slik at det tsaristiske system, ifølge byråkratiets 
planer, kunne få en fast og sikker klassebasis.58 Men denne re
formen oppfylte ikke på langt nær de nødvendige betingelsene for 
en kapitalistisk produksjonsmåte. Det manglet kapital for å kun
ne drive jordbruket kapitalistisk og til å gi den forserte in
dustrialiseringen et startsignal. Det fantes verken en bred 
kapitalistklasse som var sin "historiske misjon" bevisst, eller 
en lønnsarbeiderklasse som var gjort vant til lønnsarbeid i 
storindustrien gjennom den industrielle disiplin. Den raske 
overgangen til kapitalistiske produksjonsmåter var derfor ikke 
mulig fordi den gamle formen for føydalt pliktarbeid i virkelig
heten ikke ble fjernet gjennom reformen. Det føydale pliktarbeid- 
et var rettslig forankret i betalingsmåten, i bøndenes tidsbe- 
grensete forpliktelse til å gjøre offentlig arbeid, i det fel
les økonomiske ansvaret og i grunnherrenes rett til å sitte som 
rettsdommere over bøndene. Bondefellesskapet (obscina) var 
nesten helt integrert i disse føydale overleveringene og var i 
mindre grad et organ for kollektivt arbeid og solidaritet. "Den 
eneste mulige form for overgangssystem var følgelig et system 
som forenet i seg grunntrekkene ved det føydale pliktarbeid og 
det kapitalistiske system."58 *

Da systemet med pliktarbeid falt sammen og ble erstattet med 
lønnsarbeidet, ble det frilagt to veier for en kapitalistisk ut
vikling, den "prøysiske" og den "amerikanske". I den grad land
adelens godser ble omformet til kapitalistiske fabrikker for 
korn og feavl, ville denne form for utvikling ikke bli farlig 
for det tsaristiske overbygget, men tilsvarte i det vesentlige 
planene bak reformen. Men dersom det ble slått inn på den amer
ikanske veien, ville det dannes store (selveiende) bondefarmer 
som i kjølvannet på den borgerlige revolusjon ville utviske de 
føydale produksjons- og herredømmeformer.80
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Oppløsningen av de føydale formene for herredømmet frila tend
ensene til en kapitalistisk utvikling i jordbruket. På et tid
lig tidspunkt kom det til syne en differensiering innenfor 
bondemassen.Landsbyfellesskapet (obscina), var ikke lenger 
noe alternativ til den kapitalistiske utvikling, verken basis 
for det kollektive arbeidet eller for en sosial frigjørende 
bevissthet mellom bøndene, men den var en førkapitalistisk 
levning som i sin patriarkalske form var tilpasset det tsarist- 
iske statsbyråkratiet når det gjaldt det felles økonomiske an
svar, skatteinndrivingen og avbetalingene. Nyfordelingen av 
jorda i overensstemmelse med interessene til den enkelte fa
milie hindret høyningen i jordbrukets produktivitet. For det 
første var ikke det gamle vekselbruket avskaffet, for bøndene 
disponerte ikke tilstrekkelig med midler for å bearbeide jorda. 
For det andre ville ikke bøndene bearbeide jorda med slike mid
ler. Bondefellesskapet utsatte den kapitalistiske utviklingen 
uten å kunne forhindre den.62

Allerede i 1894 rettet Lenin de russiske revolusjonæres opp
merksomhet mot bøndenes kamp mot pliktarbeidets levninger som 
var blitt opprettholdt i denne overgangsperioden etter reform
en fra 1861. Bondeopprørene og hungeroppstanden var rettet mot 
godseiendommen og hadde til hensikt å kreve tilbake bondeeien- 
dommer som i 1861 var blitt knyttet til godsene.63 Ved at den 
kapitalistiske utvikling i jordbruket skulle bli uavhengig av 
pliktarbeidet, skulle de revolusjonære arbeiderne i følge Len- 
ins forslag, støtte bøndenes kamp mot tsarismen. De skulle 
hjelpe til med å drive den borgerlige revolusjonen i Russland 
framover, idet de krevde den fullstendige ekspropriasjon av 
godsherrenes jordeiendommer.

!,Dette siste punkt, som faller sammen med nasjonalisering
en av jorda og grunneiendommene, inneholdt intet sosial
istisk fordi de farmerforholdene (selveiende bønder), som 
er i ferd med å' oppstå hos oss, allerede bare vil utvikle 
seg hurtigere og yppigere på denne måten. Likevel er det
te punktet svært viktig i demokratisk forstand, fordi det 
her dreier seg om den eneste samlede kraft som endelig kan 
bryte de velbårne godsherrenes makt.,,6i+

Med dette fastla Lenin hovedprinsippene i jordbruksprogrammet 
til den revolusjonære arbeiderbevegelse i et samfunn som ennå 
ikke var fullt kapitalistisk utviklet. Erfaringene fra de re
volusjonære kampene til arbeiderne og bøndene mellom 1900- 
1908 og mellom 1917 og 1921 bekreftet Lenins teori. I den andre 
Duma (det russiske parlamentet) reiste de 104 bonderepresent- 
antene, hovedsaklig fra Troduviki-partiet, kravet om nasjonal
isering av jorda. Dette var et entydig krav om en kapitalistisk 
jordbruksøkonomi, og var ikke et skritt på veien mot sosial- 
ismen.6 5
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I følge Lenin var agraromveltningen framfor alt endel av den 
demokratiske revolusjonen i Russland. Dens hovedinnhold var at 
den skjøv tilside restene av livegenskapet. For det andre vil
le agraromveltningen forsterke den kapitalistiske utviklingen 
og dermed de kapitalistiske klassemotsigelser. Dette agrar
programmet, som skulle få sånn stor betydning for bolsjevikene 
i 1917 og for utviklingen av det kapitalistiske jordbruket i 
perioden med den nye økonomiske politikken (NEP fra 1922-29), 
ble konkretisert gjennom forløpet av bondeopprørene i revolu- 
sjonsperioden omkring 1905.

I brosjyren om oppgavene til Russlands sosialdemokratiske ar
beiderparti (RSDAP) gjør Lenin oppmerksom på at i den politisk- 
demokratiske kampen mot absolutismen ville den russiske arbeid
erklasse finne støtte i enkelte fraksjoner av det russiske borg
erskapet, i småborgerskapet og mellombøndene.67 I Utkastet tit 
program for vårt parti tar han direkte stilling til bondeopp- 
standene og forsøker å bestemme alliansen mellom arbeiderklas
sen og bøndene.68 Men dette innebar helt fra begynnelsen at ar
beiderklassen i fortsettelsen av den demokratiske revolusjon og 
overgangen fra denne til den sosialistiske revolusjonen bare 
kunne regne med de fraksjonene av bondemassene som gjennom kap
italiseringen av jordbruket var blitt så mye ekspropriert at de 
var rede til å gå sammen med arbeiderklassen politisk.69 I ar
tikkelen Arbeiderparti og bøndene forsøker Lenin å gi en vurder
ing av klassemotsetningene på landsbygda med henblikk på det so
sialistiske jordprogrammet og å angi de historiske og politiske 
grensene for alliansen:

"Vi har sett at det i dagens russiske landsby eksisterer 
klassemotsetninger av to slag ved siden av hverandre: For 
det første mellom landarbeiderne og bonde-kapitalistene; 
for det andre mellom hele bondemassen og hele godseier- 
klassen. Den første motsetningen utvikler seg og vokser 
seg større, den andre blir stadig svakere. Den første hør
er framtiden helt og fullt til, mens den andre i stor grad 
tilhører fortiden."70

Denne artikkelen er skissen til agrarprogrammet som ble vedtatt 
i 1902 på den andre kongress til Russlands sosialdemokratiske 
arbeiderparti (RSDAP). Den politiske hensikten med alliansen 
mellom arbeidere og bønder er å fjerne restene fra føydalismen. 
Om bøndene og framfor alt den kapitalistiske delen av dem etter 
denne historiske gjerning vil opptre konservativt og som kapi
talens besluttsomme "ordensparti" er et spørsmål som tilhører 
framtiden.71 Denne skissen til agrarprogrammet forble likevel 
allmenne marxistiske erklæringer, som ennå ikke entydig stilte 
den konsekvent gjennomførte farme r metoden og den konsekvente 
prøysiske metoden opp mot hverandre for den borgerlige omvelt
ing av jordbruket:
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"Men i praksis måtte videreutviklingen av programmet ta 
hensyn til bondebevegelsens erfaringer. Uten erfaringene 
til bevegelsen i bondeklassen, ja, enda lenger: til hele 
den nasjonale bondebevegelse kunne det sosialdemokratiske 
arbeiderpartiets program ikke ta form." 72

Bøndenes konfiskasjon av de store landgodsene i 1905 viste fram 
tendensen i den russiske agrar-revolusjonen. Dersom arbeider
klassen uten forbehold aksepterte disse konfiskasjonene og be
settelsene av landområder, da kunne den være sikker på at bønd
ene ville støttet den revolusjonære arbeiderklassen i revolu
sjonens første fase eller holde seg nøytral overfor denne.
Under ingen omstendigheter ville det da lykkes godseierne å 
knytte bøndene til kontrarevolusjonen.

Stolypins jordreform fra 1908 forsøkte på sin side å komme den 
framvoksende kapitalistiske utviklingen i Russland i møte. Men 
den var likevel dominert av godseiernes interesser.73 Den kap
italistiske utviklingen skulle foregå innenfor rammene av en 
tsarisme som tilpasset seg kapitalismen. Kravet om nasjonaliser
ingen av grunneiendom og jord sto i motsetning til denne "prøys- 
iske vei." 7t+

I apriltesene fra 1917 holder Lenin fast på kravet om nasjonal
isering av jorda, selv om han politisk går inn for sovjetenes 
makt og for arbeiderkontroll i industrien. En overgang fra den 
borgerlige jordreformen til en sosialistisk form for produksjons
forhold i jordbruket skal komme i stand ved at bruksretten over 
den nasjonaliserte grunneiendommen og jorda blir forenet i bend
ene til det lokale sovjet bestående av landarbeidere og bondere- 
presentanter, og ved at det dannes sosialistiske mønsterbruk av 
alle de store godsene som står under kontroll av landarbeidernes 
representanter og drives under en samfunnsmessig planlegging.75 
For ikke å riiiste innflytelsen over bøndene som helhet, måtte 
nasjonaliseringen av jorda, som siden februar 1917 var skjedd 
spontant gjennom .oppdelingen av land og landbesettelser, toler
eres og etter hvert sanksjoneres rettslig. Samtidig måtte bolse- 
vikene mobilisere motsetningene mellom de eiendomsbesittende 
bøndene, kulakkene, og de fattige bøndene og landarbeiderne.76 
Dersom de lokale betingelsene for nasjonalisering i jordbruket 
ble kontrollert av de lokale sovjetene av bondedeputerte, der 
landproletariatet og de fattige bøndene hadde en tildels stor 
innflytelse, så håpet Lenin at den borgerlige jordreformen ville 
skjerpe klassemotsetningene i bondemassen og få en sosialistisk 
tendens så snart de store brukene som ble ledet av landarbeid
ernes sovjeter, ble til tekniske og kulturelle støttepunkter for 
sosialismen på landsbygda i kjølvannet av denne nasjonaliseringen.77 Forutsetningen for dette var at det ikke inntrådte noen 
"nivellering" av motsetningene blant bøndene i løpet av de re
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volusjonære begivenhetene, og den sosialiserte industrien ble 
istand til å stille til rådighet store jordbruksmaskiner, tek
niske spesialister og kommunistiske arbeiderkardre.

Lenin advarte mot illusjoner: den borgerlige jordrevolusjonen 
ville sammen med arbeiderklassens sosialistiske revolusjon i 
industrisentra fjerne restene fra føydalismen og dermed svekke 
kontrarevolusjonen og av denne grunn burde den revolusjonære 
arbeiderklassen ikke stille hindringer i veien for denne agrar- 
bevegelsen under parolen om et sosialistisk samfunn.78 Jo mer 
besluttsomt den føydale jordeiendommen ble slått i stykker og 
jo grundigere den borgerlige demokratiske jordreformen ble gjen
nomført, desto sterkere ville klassekampen utfolde seg på lands
bygda. Innføringen av sosialismen ville ha en sjanse dersom 
sosialistiske mønsterbruk ble bygget opp i samarbeid mellom den 
revolusjonære arbeiderklasse og de landsbyfattige, og ble drev
et av de dyktigste agronomene med de beste ^tekniske hjelpemid
ler,78 Elektrifiseringen og industrialiseringen på basis av sov
jetenes herredømme var grunnbetingelsene for dette.80

b) Den industrielle utviklingen i Russland som utgangspunkt for 
samfunnets sosialistiske omforming

Den første adskillelsen av industri fra jordbruket har i Russ
land sin hovedårsak i manufakturproduksjonen på landsbygda.
Denne bandt arbeiderne til deres yrke og løste dem dermed fra 
jordbruksarbeidet og la fundamentet for framveksten av en lønns- 
arbeiderklasse som var bundet til manufakturets produksjonsform. 
Selv om den industrielle utviklingen i Russland kom i gang i 
industribyene lenge før bondereformen,81 ble det føydale tvangs
arbeidet, anvendelse av livegne for industrielt arbeide i fabrik 
ken, først klart avskaffet i og med reformen av 1861. Kapitalis
mens utvikling i Russland oppviser ifølge Lenin samtidig tre 
hovedtendenser: nDen lille vareproduksjon (i det vesentlige hånd 
verkproduksjon i jordbruket), den kapitalistiske manufaktur og 
fabrikkene (maskinell storindustri) ... . Sammenhengen og kon
tinuiteten mellom disse industriformene som vi her har nevnt, er 
høyst umiddelbar, og de er nært knyttet tj.l hverandre. Som 
kjennsgjerningene så klart viser, er grunntendensen i den lille 
vareproduksjonen at kapitalismen utvikler seg fra denne, og sær
skilt da utviklingen av manufakturen. Og manufakturen vokser for 
våre øyne over i den maskinelle storindustri med det største 
tempo.”82 Til tross for kontinuiteten og sammenhengene i disse 
tre utviklingsstadiene måtte man i spørsmålet om sosialiseringen 
av Økonomien skille nøyaktig mellom "modningsgraden" til disse 
tre produksjonsformene.

Gjennom reformen ble ca. 10 millioner landløse bønder, menn og 
kvinner, frigjort. De kunne straks forlate deres landsbyfelles-
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skap og var slik frigjort fra fellesforpliktelsene. Før re
formen haclde de arbeidet som tjenestefolk i landsbyen og som 
livegne arbeidere i fabrikken og mistet forbindelsen til deres 
landsby. De kom til byene for å tilby sin arbeidskraft til 
salgs for de forskjelligste foretak. Disse bondemassene ut
gjorde grunnlaget for den russiske arbeiderklasse: 1-2 milli
oner av dem førte et liv som lignet lønnsarbeidernes.83Krigsin- 
dustrien, jernbanebyggingen og den langsomme utviklingen av det 
indre markedet ga mektige impulser til den begynnende produk- 
sjonsmiddel-industrien. Perioden som fulgte reformen fra 1861
til ca. 1890, kan betegnes som "forberedelsesperioden" til den 
forserte industrialisering.84 Håndverks-produksjonen (kustarin
dustrien) , som var blitt utbredt etter reformen fordi den produ
serte billigere enn fabrikkene, ble langsomt erstattet av fa
brikkene eller måtte arbeide på oppdrag fra disse.85 Jernbane- 
byggingen som til å begynne med var drevet utelukkende med uten
landsk materiell, ble fra midten av 8o-årene særlig i Donbek- 
kenet drevet fram av russisk industri alene. Denne proteksjon
istiske politikken som den tsaristiske staten brukte for å be
skytte den russiske industrien,mot uteniandskonkurranse, gjorde 
den russiske industrien, som ennå var urentabel i forhold til 
den kapitalistiske verdensproduksjonen, i stand til å fylle 
jernbanebyggingens funksjoner.88

Med veksten i jernbanebyggingen i 90-årene oppsto det nye stor- 
fabrikker i tungindustrien, d.v.s. jernstøperier, stålverk, og 
jernbanevognfabrikker o.s.v.87 Innflytelsen fra jernbanebygging
en gjaldt ikke bare produksjonsmiddelindustrien. Gjennom veksten 
i denne ble også utviklingen av konsumvareindustrien direkte 
stimulert. Følgen var at handelen bredte om seg, det kapitalist
iske varemarkedet fikk et gjennombrudd framfor alt i jordbruket, 
og det vokste fram nye industrisentra med en ny lønnsarbeider- 
klasse. En empirisk undersøkelse av PogosheV fra midten av 90- 
årene viste åt arbeidernes binding til landsbyen hadde løsnet, 
at lønnsarbeiderklassen som levde i de viktige industrisentrene, 
hadde nesten fullstendig brutt med bondetradisjonene. Av det to
tale tall av industriarbeidere som var beskjeftiget i disse 
sentrene, utgjorde den andelen som dro hjem til landsbyene under 
innhøstningsarbeidet 10.8% i Petersburg, 12.4% i Wilna og 19.5% 
i Moskva. Prosentandelen for alle arbeiderne som også deltok i 
innhøstingen var i metallindustrien 11.1%, i tekstilindustrien 
16.5%, i bergverkindustrien 35.4% og for nærings- og nytelses- 
middelindustrien 65%. Dette betyr nå at det oppsto en klasse- 
bevisst fraksjon av industriarbeidere i storfabrikkene i produk- 
sjonsmiddelindustrien i Russlands viktigste industrisentra.88

I sammenheng med denne utviklingen oppsto det kapitalistiske 
markedsforhold i Russland, konkurransen skjerpet seg mellom de 
enkelte industrigrener og bransjer. Til tross for den protek-
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sonistiske tollpolitikken ble den kapitalistiske produksjon i 
Vest-Europa det sammenligningsgrunnlag som man strevde mot.89 
Byggingen av jernbanen åpnet jordbruksproduksjonen for det ka
pitalistiske verdensmarkedet. Svartjord-områdene ble Europas 
kornkammer. Så lenge Russlands eksport for det meste besto av 
jordbruksprodukter for å skaffe til veie den nødvendige valut- 
ta for industriproduksjon, måtte den tsaristiske regjeringen 
anstrenge seg for å understøtte omformingen av gods til korn- 
fabrikker og for å presse det siste ut av bonde-økonomien gjen
nom utløsingsbetalingene, direkte og indirekte skatter. Alle 
finansministrene i denne epoken (Bungé, Vyshnegradskij og 
Witte), satte seg som mål å finansiere den forserte industriali
seringen av Russland.90

"Dersom vi ikke energisk og besluttsomt tyr til forholds
regler slik at vår industri i løpet av den neste etappen 
blir i stand til å tilfredsstille Russlands behov og be
hovene til de asiatiske land som er, eller burde være, 
under vår innflytelse,da vil dén raskt voksende utenland
ske industri bryte gjennom våre tollmurer og spre seg i 
vårt fedreland og i de asiatiske land og slå røtter i vår 
økonomis udekkede behov."91

Dette utsagnet fra Witte gjør det klart at den forserte indust
rialiseringen i den andre periode alt fulgte målsettingene for 
en imperialistisk politikk. Med den imperialistiske ekspansjon
en og gjennom undertrykkelsen av de demokratiske folkebevegel
sene og den sosialistiske arbeiderbevegelsen, forsøkte tsaris- 
men å sikre de kapitalistiske produksjonsforholdene og sitt 
eget eksistensgrunnlag.

Bondeopprørene og de proletariske massestreikene ved begynnelsen 
av den økomimiske verdenskrise - som i særlig grad traff den 
lite utviklede russiske økonomi - rystet det russiske samfunnet, 
og innledet fra begynnelsen av århundredet 1905-revolusjonen. I 
industrien grep det om seg en stagnasjon som skulle vare fram 
til 1908.92

Først fra 1908 fikk den industrielle utviklingen i Russland i- 
gjen et oppsving. Ved begynnelsen av den første verdenskrig lev
de 18.3% av de 170 millioner innbyggere i Russland i byene, 
resten, 81.7%, holdt til på landsbygda. Tallet på lønnsarbeid
ere som levde i leiekaserner i industrisentraene, var 3 mill.. 
Verdien av den industrielle produksjon var 7.7 milliarder rub
ler, jordbruket produserte varer til en verdi av 11.7 milliard
er rubler. Over 60% av Russlands nasjonalprodukt var altså av
hengig av jordbruksproduksjonen.93

Ved århundreskiftet var det i alle de russiske industrigrenene 
ca. 2 277 000 arbeidere i lønnskontrakt, i 1914 sto det ikke
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mere enn 2.7 mill, i et lønnsforhold, til tross for den utvidete 
kapitalakkumulasjon. Arbeidsmetodene, anvendelsen av den kon
stante kapital, produksjon av den relative merverdi, akkordar
beid og intensiveringen av utbyttingen forhindret en entydig ut
vikling av lønnsarbeiderklassen.9^Den var likefult den sosialist 
iske revolusjons proletariske avantgarde. Sammentrengt i de stoi 
industrisentra, fikk arbeiderklassen en viktig politisk og økon
omisk betydning i begge revolusjonene i 1917. Disse var også de 
viktigste sentra for den tsaristiske staten og for den utenland
ske kapitalens bankfilialer. Bare på denne måten lar det seg 
forklare at det vokste fram en sosialistisk revolusjon av den 
borgerlige demokratiske revolusjonen og av agraromveltningen. 
Men av disse kjennsgjerningene lar det seg også utlede hvilke 
muligheter og grenser det var for en sosialistisk overgang i 
Russland, som ikke fant noen understøttelse gjennom den sosial
istiske revolusjonen i Vest-Europa.

c) Lenins programutkast for revolusjonen i Russland

Spenningen i Russlands sosiale virkelighet i den siste fasen av 
den kapitalistiske utviklingen under tsarismens overherredømme 
kommer klart til uttrykk i Lenins program for den russiske re
volusjon. Tesen om "proletariatets og de fattige bøndenes dikt
atur” (1905) skal dekke begge bevegelsesformene og innholdet i 
klassekampen. Først den dialektiske formidling mellom den sosi
alistiske arbeiderbevegelse og den borgerlige agraromveltning 
kan angi de konkrete betingelsene for overgangen fra en borger
lig revolusjon til en sosialistisk revolusjon.95

Når agraromveltningen, den borgerlige revolusjon, i første rekke 
rettet seg mot føydalformene i det russiske samfunnet, og ar
beiderklassens streiker hadde til målsetting å ødelegge det tsai 
istiske undertrykkelses-apparatet og avskaffe kapitalismen, da 
var de spontant oppståtte sovjetene av arbeider- og bonde-depu- 
terte organer for oppstanden, d.v.s. organer for alliansen mel
lom arbeidere og bønder, mellom borgerlig og sosialistisk re
volusjon: "Kimeformen for en provisorisk regjering,"95 som 
sammenfattet alle de revolusjonære kreftene som kunne føre den 
borgerlige revolusjonen til endes og skape betingelsene for den 
sosialistiske omveltning. Denne vurderingen av sovjetene motsier 
ikke den senere formulerte tesen om at sosialistenes deltagelse 
i sovjetene måtte være underordnet "forberedelsen og organiser
ingen av det sosialistiske proletariatet for den bevisste ledel
se av den sosialistiske revolusjon." 97

Som pekt på ovenfor hadde Marx utledet det sosialistiske samfun
nets produksjons- og distribusjonsformer som den bestemte nega
sjonen til den kapitalistiske produksjonsmåtens dobbeltkarakter.

34



Sosialiseringen av produksjonen og innføringen av sosialismen 
var avhengig av de historiske særegenheter i disse samfunn og 
av produktivkreftenes utviklingsgrad. Når en undersøker Lenins 
forestilling om den sosialistiske omforming av samfunnet) må 
det legges vekt på i hvilken grad de spontane organene i klas
sekampen, sovjetene, streike- og fabrikk-komiteene, ikke bare 
kan betraktes som de konkrete politiske organisasjonene i den 
russiske klassekamp, men også må bli betraktet som de sosiale 
formene som sosialiseringen av produksjonen antar, som over
gangs samfunnets former, som de umiddelbare produsentene kon
trollerer planleggingen av produksjonen og distribusjonen gjen
nom, og dermed den proletariske statens tiltak - eller lærer å 
kontrollere disse.

I sin analyse av kapitalismens utvikling i Russland sammenfat
ter Lenin den historisk progressive rollen til kapitalismen i 
to teser: "Høyning av produktivkreftene og sosialiseringen av 
arbeidet.”9® Under sosialiseringen av arbeidet innenfor rammen 
av kapitalismen forstår Lenin, 1) at veksten i vareproduksjonen 
fjerner natural-økonomien og skaper et nasjonalt marked, 2) at 
kapitalismen istedenfor oppsplittingen av produksjonen setter 
en konsentrasjon av produksjonen i industri og jordbruk, 3) at 
kapitalismen fortrenger alle former for føydal og personlig.av
hengighet, 4) at kapitalismen framtvinger befolkningens frie 
bevegelighet, 5) at den senker jordbruksbefolkningens andel av 
den totale befolkning, 6) at den produserer klasser og 7) at 
den forandrer klassenes bevissthet?" I denne definisjonen av 
produksjonens sosialisering trer den "historiske misjon" til 
kapitalismen i framgrunnen. Den borgerlige revolusjonen, som 
ennå måtte gjennomføres i Russland, og de lite utviklede klas- 
se-kampene i denne etappen tillot ikke teoretikeren å gå utover 
sin tid.

I Bemerkningene til Flekanovs første program-utkast3 der Ple- 
kanov setter nødvendigheten av den sosiale revolusjon i sammen
heng med opphevingen av de kapitalistiske produksjonsforhold og 
med overføringen av produksjons- og sirkulasjonsmidlene til sam
funnsmessig eiendom, formulerer Lenin tr,e vesentlige problemer: 
1) Avløsning av vareproduksjonen gjennom den sosialistiske pro
duksjon, 2) ekspropriasjonen av utbytterne, 3) overføringen av 
produksjonsmidlene til samfunnsmessig eiendom. Og i den tilsva- 
ende fotnote understreker han: "Det må forklares nærmere hva 
denne sosialistiske produksjonen er."100

I programutkastet til det Russiske sosialdemokratiske parti 
(1902) blir arbeiderpartiets målsetting formulert allment:

"Artikkel VII. For arbeiderklassens virkelige frigjøring 
er den sosiale revolusjon som er forberedt gjennom hele
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den kapitalistiske utviklingen, nødvendig, d.v.s. opp
hevingen av privateiendommen til produksjonsmidlene, 
overføringen av disse til samfunnsmessig eiendom og av
løsningen av den kapitalistiske vareproduksjon gjennom 
en sosialistisk organisasjon av produksjonen for hele sam
funnets regning for å sikre den høyeste velferd og den 
frie allsidige utviklingen av alle dets medlemmer.
Artikkel VIII. Denne proletariske revolusjonen vil full
stendig oppheve samfunnets inndeling i klasser og følgelig 
den sosiale og politiske ulikhet som springer ut av denne 
deling.
Artikkel IX. For å fullføre denne sosiale revolusjon,må 
proletariatet erobre den politiske makt som gjør dem til 
situasjonens herre og gjør det i stand til å fjerne alle 
hindringer som står i veien for å nå dens store mål. I 
denne forstand er proletariatets diktatur den uomgjenge
lige politiske forutsetning for den sosiale revolusjon'.*1 01

De spontant oppståtte organene i massestreikene i revolusjonen 
fra 1905 er for Lenin derfor dette diktaturets "kime-form”, den 
"sosiale" form, som forenet de revolusjonære bønder med de re
volusjonære arbeidere og innledet den sosialistiske omforming
en av samfunnet.102

I forordet til Bukarins brosjyre om Imperialisme og verdensøko
nomien beskriver Lenin i 1916 forholdet mellom den abstrakte 
innholdsmessige bestemmelsen av denne perioden og den konkrete 
undersøkelse av klassekampens bevegelsesformer. Imperialismen ei 
et resultat av utviklingen av utvidelsen og en fortsettelse av 
den i kapitalismens innebygde tendens til internasjonalisering 
og sosialisering av produksjonen. Formene for denne sosialiser
ing og statsintervensjonisme inneholder ingen nye samfunnsmes
sige kvaliteter.103 De forskjellige motsetningene i denne ka
pitalistiske produksjonsformen framskynder proletariatets klas- 
seaksjoner som er uttrykk for produktivkreftenes utfoldelse og 
innleder den sosiale revolusjon i kampen mot monopolkapitalen, 
mot den imperialistiske stat, mot imperialismens krig og dikta- 
tur.104

I Lenins resolusjonsutkast på Zimmerwaldkonferansen heter det 
derfor:

"Den imperialistiske krig åpner perioden for den sosiale 
revolusjon. Alle objektive betingelser i den seinere epoke 
setter den revolusjonære massekampen på dagsordenen. Det 
er sosialistenes oppgave uten å oppgi et eneste legalt 
kampmiddel å underordne alle disse midler hovedoppgaven og 
utvikle arbeidernes revolusjonære bevissthet, samle dem 
til en internasjonal revolusjonær kamp, framskynde enhver 
revolusjonær opptreden og tilstrebe en omforming av den
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imperialistiske krigen mellom folkene til de undertrykte 
klassers krig mot deres undertrykkere med målsettingen å 
ekspropriere kapitalistklassen, erobre den politiske makt
en gjennom proletariatet og virkeliggjøre sosialismen.”105

For Lenin fantes det ingen tvil om at den særegne situasjon til 
hver enkelt nasjon måtte taes hensyn til i denne kampens tak- 
tikk.206

Disse kampenes politiske former er for Lenin uttrykk for graden 
av produksjonens sosialisering. Motsetningene i denne produk
sjonen er årsaken til disse massekampene. Aksjonenes politiske 
former gir allerede en antydning om det sosialistiske samfun
nets produksjons- og distribusjonsformer. De vitner om at under 
sosialismen må den kapitalistiske statens maskineri knuses.107 
Den kapitalistiske produksjonens dobbeltkarakter på det imperi
alistiske utviklingsstadium, d.v.s. sentralisasjonen av produk
sjonen på basis av den tekniske arbeidsprosessens utvikling og 
industriens konsentrasjon, blir nøye innsett av Lenin:* ’’Produk- 
sjonen blir sosialisert, men tilegnelsen forblir privat.”108 
Produksjonens tekniske sentralisering er drevet så langt at 
verdiloven, som er framherskende i denne produksjons- og distri
busjonsform som før, blir ’’undergravet” av sosialiseringspro
sessen. Aksjekapital, spekulasjoner, avtaler og statlige inn
grep er uttrykk for denne kapitalistiske verdiøking.108

Sett ut fra sosialiseringsperspektivet bærer imperialismen trek
kene til ”en overgangsperiode fra kapitalisme til en høyere so
sialistisk samfunnsformasjon.”110 Den monopolkapitalistiske pro
duksjonen som blir formet av karteller, syndikater og truster, 
som tildels underligger ’’finanskapitalens” kontroll, blir i im
perialismens periode tendensielt overvåket av den monopol
kapitalistiske stat, d.v.s. staten er en økonomisk og politisk 
instans som garanterer monopolenes profitt ved samtidig å sikre 
de bestående produksjons- og klasseforhold. Staten øver derfor 
innflytelse på ”de sosialpolitiske forhold” i denne samfunns
formen og påvirker dermed ideologisk også endel av arbeiderklas
sen, og gjør integrasjonstaktikken til den reformistiske arbeid
erbevegelsen lettere. Den 4.august 1914, 4a de sosialdemokrat
iske representantene i den tyske riksdagen stemte for krigskre- 
ditter, er et bevis for reformismens tilpassing til den imper
ialistiske sosialpolitikk. Den revolusjonære arbeiderklassens 
aksjoner retter seg derfor ikke bare mot monopolkapitalen, men 
i like stor grad mot den imperialistiske staten og mot sosial
demokratiets reformisme.111

d) Oktobev-vevolusgonens mot setningev og kvigskommunismen

Fra oktober 1917 var den sosialistiske produksjonsformen i Russ
land både konkret og samtidig abstrakt, realiserbar og samtidig
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utopi.Konkret var den til stede i storfabrikkene som ble kon
trollert av sovjetene og fabrikkomitéene i industriområdene.
Som abstrakt "ønskelandskap" åpenbarte den seg på landet. Om 
den sosialistiske revolusjonen ble begrenset til Russland, vil
le produktivkreftenes utviklingsnivå i samfunnet som helhet 
forhindre den umiddelbare virkeliggjørelsen av sosialismen.
Da måtte den sosialistiske revolusjonen i byene yte sin tributt 
til den borgerlig-økonomiske revolusjonen på landsbygda. På den 
andre siden kunne bare de sosialistiske tiltak som statliggjør- 
ing av industrien og bankene, nasjonalisering av jorda, annul- 
leringen av utenlandsgjelden, gjennopptakeIsen av produksjonen 
på grunnlag av arbeiderkontrollen og den umiddelbare fredsslut
ning med Tyskland forhindre eller utsette det truende økonom
iske sammenbruddet.112

Gjennom nasjonaliseringen av jorda ble med et slag tsarismens 
kompliserte forpaktnings- og bruksrettigheter til jorda slått 
i stykker. Samtidig ble bøndenes avhengighet til de kapitalist
iske kredittinstitusjonene opphevet. Men denne nasjonalisering
en var i følge sin form en kapitalistisk eller en jordreform 
basert på vareproduksjon. Selv om den gjennom landoppdelingen 
foreløpig utjevnet forskjellen mellom bøndene, så avskaffet den 
ikke på noen måte grunnlaget for privat-akkumulasjon: den enkle 
vareøkonomi. Likevel var denne løsningen på bonde-spørsmålet 
nært forbundet med de sosialistiske tiltakene i industrisektor
en og med nasjonaliseringen av bankene nettopp fordi den nasjon
ale og internasjonale bankkapital takket være Stolypins reform
er fra 1908 nesten fullstendig kontrollerte jordbruksproduksjon
en.113 Ikke bare den formale alliansen mellom arbeiderne og 
bøndene i denne revolusjonen, men også de spontane bondeopp- 
standene og landutdelingene tvang bolsjevikene til å handle.114 
Motsetningen mellom den nasjonaliserte industrien og det pri
vate jordbruket, mellom oktober-revolusjonens sosialistiske 
målsetting og den økonomisk-kulturelle tilbakeståendheten på 
landsbygda satte allikevel omformingen av samfunnet tilbake.
På grunn av den russiske revolusjonens isolasjon og industriens 
sammenbrudd som en følge av borgerkrigen, satte den borgerlige 
tendensen seg stadig sterkere igjennom og truet med å fortrenge 
den sosialistiske tendens fullstendig.

Lenin var teoretisk forberedt på dette tilbaketoget for den pro- 
letariske makten, d.v.s. på utsettelsen av samfunnets sosialist
iske omforming. Bolsjevikene måtte gjennomføre Oktober-revolu- 
sjonen for å kunne gi folket fred, for å kunne understøtte 
landreformene og for å forhindre økonomien fra sammenbruddet.115 
Den økonomiske konsolidering kunne oppnås ved hjelp av to met
oder: For det første gjennom metoden med den sosialistiske om
forming i forbindelse med arbeiderkontroll gjennom sovjetene og 
den økonomiske regnskapsførsel. For det andre gjennom den stats- 
kapitalistiske regnskapsførsel og arbeiderdisiplin. Hvilken
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metode som kunne anvendes, var avhengig av arbeidernes engasje
ment. Etter revolusjonen opprettholdt Lenin dette skille som han 
hadde utarbeidet i analysen av imperialismen. Det monopolkapital- 
istiske undertrykkelsesapparat måtte ikke i noen tilfelle bli 
overført i den sovjetiske økonomi dersom strukturen i den sosi
aliserte produksjonen skulle komme fullstendig til sin rett:

"Man må befri apparatet fra kapitalistenes kommando, man må 
rive det fra kapitalistene og kutte alle trådene som for
midler deres innflytelse, jage dem vekk, kutte forbindel
sen og legge det under de proletariske sovjetene og gi dem 
et breiere og mer omfattende grunnlag, forbinde det med 
hele folket.” 11^

Dersom denne løsrivelse av samfunnets tekniske arbeidsprosess 
ikke lyktes - fordi produsentene hverken kunne kontrollere den 
økonomiske drift, produksjonsmåten og distribusjonen eller kun
ne opprette en effektiv økonomisk regnskapsførsel i den sosiali
serte industrien - da måtte den proletariske staten gripe til
bake til statskapitalismens metoder.

På den 7. kongressen til Det russiske kommunistpartiet (bolsje
vikene) i mars 1918 formulerte Lenin denne revolusjonens opp
gaver som i følge dens form var sosialistisk, men som ble inn
snevret av det tilbakeliggende bondeland. I motsetning til den 
borgerlige revolusjonen, som vokste materielt fram av føydal- 
ismens skjød og som derfor bare hadde å ødelegge restene av 
lenkene til de gamle produksjonsforholdene gjennom en siste dra
matisk akt, så kunne den sosialistiske revolusjonen først be
gynne med omformingen av samfunnet, d.v.s. med oppbygging av 
den sosialistiske produksjonsmåten, etter at den gamle formen 
for politisk klasseherredømme var styrtet.117 De revolusjonære 
massenes spontanitet, sovjetenes "skaperkraft” gjorde den organ
isatoriske oppbygging av samfunnet lettere i revolusjonens 
første fase. Målsettingen for samfunnets sosialistiske omform
ing, enheten av arbeiderkontroll og økonomiske regnskapsførsel, 
forlangte at industriarbeiderne og de bøndene som sluttet seg 
sammen i kollektiver eller som skulle lede statsgodsene, hadde 
en høy teknisk og kulturell utdannelse for* å kunne holde i gang 
den sosialiserte produksjonen. Omformingen av samfunnet var for 
den store massen av arbeidere og bønder derfor samtidig en om
fattende læreprosess. Lenin gikk imot å gjeninnføre den kapi
talistiske og militære disiplinering av arbeidet eller å håpe 
at overtakelsen av det kapitalistiske akkordlønnsysternet eller 
andre modeller for materiell stimulans skulle være tilstrekke
lig til å høyne arbeidsproduktiviteten eller til og med å 
styrke den sosialistiske ansvarsfølelsen. Det var ikke tilfeldig 
at han gikk inn for selvdisiplin. Det arbeidende folkets innsikt 
i tilstandene i industrien, i økonomiens rystelser, som minnet 
om det truende sammenbruddet av samfunnets enkle reproduksjon,
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og deres innsikt i den internasjonale situasjon skulle for
anledige 'arbeiderne til å påbegynne gjenreisningen av øko
nomien og bringe det småborgerlige elementet i den russiske 
revolusjon under kontroll. Lenin mente at sovjetenes funk
sjon i denne etappen først og fremst var å konsolidere øko
nomien og - som et revolusjonært organ for folket - opplære 
arbeiderne og bøndene til å mestre disse oppgavene.118

Arbeidernes selvdisiplin og den sosialistiske kappestrid var 
en direkte negasjon av den kapitalistiske ledelse av produk
sjonen, av akkordlønns- og taylor-systemene.119 "Nettopp til
sidesettelsen av vareproduksjonen og kapitalismen baner vei 
for muligheten å organisere kappestriden ikke i bestialske, 
men i menneskelige former."120 Den tekniske arbeidsprosessen 
som var befridd fra de kapitalistiske verdiøkningsbetingelsene, 
måtte organiseres i en sosialistisk produksjonsmåte som til
svarte dens karakter. For at den samfunnsmessige planlegging 
og bokførsel skulle vinne terreng, måtte på den ene side pro
duksjonen bli sentralisert etter målestokkene som lå i den 
samfunnsmessig kombinerte og koordinerte produksjonsprosessen.
På den andre side måtte produksjonen bli desentralisert for at 
produsentene skulle kunne delta i kontroll og regnskapsførsel, 
for å unngå byråkratiseringen, for ikke å blokkere arbeidernes 
og de ansattes initiativ og ansvarsfølelse og for å komme mang
foldigheten i de sosialistiske metodene for produksjonsøkning 
i møte.121 Denne leninistiske framstillingen av "den demo
kratiske sentralisme" i den sosialistiske produksjonsmåten - 
som på ingen måte overså produktivkreftenes teknisk-økonomiske 
nivå, men som samtidig framstilte den sosialistiske bevissthet, 
produsentenes deltagelse i planleggingen og ledelsen av produk
sjonen som denne produksjonsmåtens vesentlige element - var 
modell for planøkonomien i den sosialistiske overgangsperioden. 
Alle tilbaketog som ble gjort, fra arbeiderkontrollen over ar- 
beiderforvaltingen til enmannsledelsen, for å opprettholde pro
duksjonen, var innrømmelser overfor Russlands tilbakeståenhet. 
Men i disse tilbaketogsmanøvrene ble aldri målsettingen med 
oppbyggingen av den demokratiske sentralismen i økonomien negli
sjert. Den dialektiske enhet av sentral-planlegging og desent
ralisert kontroll og sovjetdemokrati i Lenins industrialiserings 
teori beviste sin overlegenhet overfor kravene fra "arbeideropp- 
osisjonen". Med det fullstendige arbeiderdemokratiet forlandte 
denne en oppstykking av produsentene i selvstendige enheter, som 
både overså hva den sentraliserte produksjonen hadde oppnådd 
og den motsetningsfylte økonomiske situasjonen i Russland.122

Rystelsene i industrien tvang den proletariske makten til å 
innskrenke arbeiderkontrollen til en fordel for metodene med den 
strengeste disiplin, regnskapsførsel og høyning av arbeids-pro- 
duktiviteten. Ikke bare ble de borgerlige spesialistene gjenopp- 
søkt og tilbakekalt. Også de kapitalistiske midlene for å øke
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arbeidstempoet ble satt inn igjen på nytt og i sterkere grad. 
Samtidig organiserte man anti-byråkratiske oppdragelseskam- 
panjer for å gjøre arbeiderne i stand til å øve oppsyn med spe
sialistene og lære av dem.

”Å lære og arbeide - denne oppgaven må sovjetmakten stille 
folket i dens fulle omfang. Kapitalismens siste ord i det
te henseendet, taylor-systemet, forener i seg, liksom 
alle kapitalismens framskritt, den borgerlige utbyttingens 
raffinerte bestialitet og en rekke verdifulle vitenskape
lige resultater i analysen av arbeidets mekaniske bevegel
ser, i utskjaltningen av overflødige og uegnede bevegel
ser, utarbeidelsen av de riktige arbeidsmetoder, innfør
ingen av de beste systemer for regnskapeførsel og kontroll 
o.s.v.. Sovjetrepublikken må for all del overta alt det 
verdifulle hva vitenskap og teknikk har frambragt på det
te området. Dersom sosialismen skal realiseres, er dette 
avhengig av at vi lykkes i å forbinde sovjetmakten og den 
sovjetiske forvaltningsorganisasjonen med kapitalismens 
nyeste framskritt.”123

Vendingen mot de stats-kapitalistiske metodene for økonomisk 
drift, som hadde til følge at sovjet-demokratiet og sovjet- 
forvaltningen foreløpig ble utskjaltet, ble sovjetmaktens siste 
utvei for å forhindre industriproduksjonens fullstendige sammen
brudd, et sammenbrudd i kommunikasjonene og i forsyningen av 
livsmidler til arbeiderne. I et land, som i denne fasen var do
minert av fire utviklingstrinn i den kapitalistiske produksjon 
- den patriakalske bondeøkonomi, den lille vareproduksjon, den 
private kapitalisme og statskapitalismen - var statskapitalismen 
en produksjonsform som bestemte de øvrige tre organisasjons- 
typenes produksjon og gjorde dem avhengig av seg og som dess
uten ledet over til den sosialistiske produksjonsform. Derfor 
kunne Lenin hevde mot sine kritikere fra venstre^som i stats
kapitalismen så en negasjon av sosialismen:

”Her kjemper ikke statskapitalismen mot sosialismen, men 
småborgerskapet pluss privatkapitalismen kjemper sammen 
og i fellesskap såvel mot statskapitalismen som mot sosi
alismen. 1,124

Dette betyr endelig ikke at Lenin satte likhetstegn mellom 
statskapitalisme og sosialisme. Selv om han under presset fra 
borgerkrigen gikk inn for den sentraliserte en-manns-ledeIse 
av bedriftene, ja, til og med forbigående aksepterte militari- 
seringen av arbeidet og framhevet at prinsippet om likeberet- 
tigelse og arbeiderkontroll ikke var gjennomførbare under de 
gitte omstendighetene, så var hans politikk rettet inn på å 
gjenopprette den demokratiske sentralisme i økonomien gjennom 
anti-byråkratiske kampanjer, sosialistisk kappestrid, subbot- 
nik-bevegelsen, og gjennom fagbevegelsen og arbeider- og bonde- 
inspeksjonen.125 I debatten om fagforeningene gikk han derfor
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imot en militarisering av fagbevegelsen; han så fagforen
ingene som en transmisjonsreim mellom parti og arbeiderklas
se. Fagbevegelsen var en skole i den økonomiske forvalting og 
en beskyttelsesorganisasjon for arbeiderne mot arbeiderstatens 
byråkratiske utvekster.126

Proklameringen av den nye økonomiske politikk (NEP) var til 
syvende og sist innrømmelsen av at den borgerlige tendensen i 
russisk revolusjon bestemte prosessene i det Økonomiske liv og 
at tilbakeveien til vare-penge-forhold i økonomien var den en
este veien å gå for å opprettholde sovjetmakten. Den nye økon
omiske politikk betydde:

"ikke en umiddelbar sosialistisk oppbygging, men et til- 
bake-tog til statskapitalismen på en rekke Økonomiske 
områder, ikke stormangrep, men den svært vanskelige og 
tunge og ubehagelige oppgave med en langvarig beleiring 
forbundet med en rekke tilbaketog."127

e) 'Lenins undersøkelse av ,rden nye økonomiske politikk" (NEP)

NEP gjenopprettet varemarkedet. Den proletariske makten gjorde 
samtidig småproduksjonen på landsbygda til det vesentligste 
grunnlaget for den industrielle akkumulasjon. Konsolideringen 
av industrien og den videre industrialisering ble på en av
gjørende måte avhengig av etterspørselen på markedet på lands
bygda. Dermed var de gamle motsigelsene i den russiske kapi
talismen mellom industrien og jordbruket og mellom den spesi
fikt nasjonale økonomien og verdensøkonomien gjenopprettet på 
nytt og til en viss grad skjerpet. For nå dreide det seg om 
motsetningen mellom en statliggjort industri og et privat 
jordbruk, mellom proletariatets diktatur i et land som hadde 
stilt seg samfunnets sosialistiske omveltning som oppgave, og 
det imperialistiske verdensmarked. Dersom den gamle struktur- 
krisen i den russiske økonomien ikke skulle bli til en krise 
for den proletariske makt, da måtte industrien raskt settes på 
fote igjen gjennom statskapitalist-metoder, utenlandske kon
sesjoner og kreditter. Jordbruket måtte bli teknifisert gjen
nom industrialiseringen. Måten som kostnadene med industriali
seringen skulle dekkes på, bestemte den proletariske statens 
taktikk. Denne var på sin side avhengig av klassesituasjonen, 
fattig-bøndenes og arbeidernes styrke, dens revolusjonære be
vissthet og av den internasjonale situasjonen. Disse overgangs- 
tiltakene måtte først forsone flertallet i bondebefolkningen 
tméd den proletariske makt. Denne alliansepolitikken var under
ordnet perspektivet om å påskynde industrialiseringen. Lenin 
tvilte ikke på at en "omforming" av den lille jordbesitter bare 
kunne lykkes gjennom industrialiseringen og i elektrifiser
ingen, som kunne omvelte produksjonsmåten på landsbygda på en
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grunnleggende måte og dermed de små landbesitternes bevissthet:
"Å løse dette problemet med den lille jordbesitter, så å 
si la hele hans mentalitet bli sunn, dette kan bare den 
materielle basis, teknikken, den storstilte anvendelsen 
av traktorer og maskiner i jordbruket og den vidtgående 
elektrifiserin makte."128

Men industrien hadde ennå ikke nådd nivået til førkrigsproduk- 
sjonen. Foreløpig måtte kapitalistiske produksjonsmetoder på- 
skynne bytte-prosessen mellom by og land og akkumulasjonen i 
industri og jordbruk. De kapitalistiske produksjonsmetodene 
måtte heve arbeidsproduktiviteten i alle produksjonsgreinene, 
og de måtte gjøre de statskapitalistiske metodene for regnskaps
førsel for effektivisering og rentabilitet i produksjonen virk
somme i de enkelte industrier og bedrifter. Men for at den ka
pitalistiske produksjonsmåte og de kapitalistiske produksjons
forhold ikke skulle bli restaurert til derés siste konsekvens: 
styrting av den proletariske makt, måtte de "økonomiske frihet
er" innskrenkes. Alt på den 10. partikongressen reagerte Lenin 
på dette problemet som skulle bestemme industrialiseringsdebat- 
ten like til 1928. Men på dette tidspunkt kunne han naturligvis 
ikke angi den konkrete taktikk for den proletariske stat:

"Gjenopprettelsen av kapitalistiske forhold er bare mulig 
under betingelsen av at jordbruket yter et overskudd. Det 
siste er mulig og svært viktig fordi det gir oss et vesent
lig pluss. Spørsmålet om det er små- eller stor-produksjon 
som gir mest gevinst, er spørsmålet om den forenete og 
kombinerte utnyttelse av våre fond og av markedets utvik
ling, som vi oppnår gjennom avtaler med kapitalismen i sam
menheng med konsesjonene........ Jeg tror at dersom ar
beiderklassen, som holder de viktigste greinene av stor
industrien i sine hender, konsentrerte sin oppmerksomhet 
på de aller viktigste av disse industrigreinene, så ville 
den oppnå større gevinst enn små-industrien selv om denne 
skulle vokse relativt hurtigere."128

Herredømmet over økonomien gjennom den proletariske stat kunne 
binde utviklingen av kapitalismen til den statskapitalistiske 
formen som ifølge Lenin skapte betingelsefle for i nær framtid 
å sikre "omformingen av statskapitalismen til sosialisme."130 
Statskapitalismens umiddelbare former, konsesjonene til uten
landske monopoler, kooperasjoner på landsbygda, den statlig 
kontrollerte privathandelen, forpakting av jordgods og skoger 
til utenlandske selskaper og metodene for statskapitalistisk 
regnskapsførsel i økonomien skulle gjøre det mulig for Sov
jetunionen å komme opp på det økonomiske tekniske nivå i verd- 
ens-økonomien på den raskeste og billigste måte.

Statskapitalismen utgjorde grunnlaget for konsolideringen av
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økonomien. Den var dermed også basis for den framtidige offen
siven for den sosialistiske produksjonsmåten. De statskapital- 
istiske metodene i produksjonen ga proletariatets diktatur i 
Sovjet-Russland en spesiell framtredelsesform. De utgjorde over
gangen til den sosialistiske formen, men var selv ennå ikke den
ne formen. Sosialismen ble bestemt gjennom den voksende sam
funnsmessige planlegging, verdilovens hendøen og utfoldelsen av 
Sovjet-demokratiet. På den 11. partikongress vender Lenin seg 
mot Bukharins økonomisme, som betraktet statskapitalismen som 
sosialismens organisasjonsprinsipp:

"Statskapitalisme - det er den kapitalisme som vi må organi
sere innenfor bestemte grenser og som vi til nå ennå ikke
forstår å organisere...... Det er likevel en situasjon
som tidligere aldri har opptrådt i historien: proletariatet, 
den revolusjonære fortropp, har tilstrekkelig politisk makt, 
samtidig finnes det statskapitalisme. Kjernepunktet i spørs
målet går ut på å forstå at det er den kapitalisme som vi 
kan og må tillate, som vi kan og må organisere innenfor be
stemte grenser, da denne kapitalisme er nødvendig for de 
breie bondemasser og privatkapitalen. Dette må dere for
stå, dere kommunister, dere arbeidere, dere den klassebe- 
visste delen av proletariatet som har påtatt dere å re
gjere staten. Dere må forstå ... at staten som dere har 
tatt i deres hender, funksjonerer etter deres vilje.'1

Og i sluttordet til den politiske beretningen gikk han ennå en
gang inn på dette tema:

"Statskapitalisme - det er en i aller høyeste grad uventet 
kapitalisme som ikke kunne forutsees av noen. For ingen 
kunne jo forutse at proletariatet i ett av de minst ut
viklede land skulle gripe makten og deretter anstrenge seg 
for å organisere storproduksjon og fordelingen av jord til 
bøndene,' og at det da vil trekke inn kapitalisme igjen for
di det ikke maktet denne oppgaven på grunn av det allmene 
kulturnivået .l"131

Resultatet av den sosialistiske revolusjonen fram til dette 
punktet i utviklingen var: 1) de revolusjonære hadde trukket 
Russland ut av den imperialistiske krigen, 2) det var skapt et 
sovjetsystem som så lenge det ikke var fullstendig virkeliggjort, 
skulle forbli målet for den sosialistiske omforming, 3) det var 
satt i gang en økonomisk oppbygging av grunnlaget for den sosi
alistiske samfunnsordning. Denne hadde som økonomisk forutset
ning at den borgerlige revolusjonen på landsbygda ble fullstendig 
realisert - en revolusjon som framtrer så å si som et biprodukt 
av den sosiale revolusjonen. De motsigelsene som måtte løses, var 
åpenbare for bolsjevikene. Den omfattende industrialiseringen av 
Sovjetunionen skapte grunnlaget for den sosialistiske produksjon
en. Den satte produksjonsmåten og produktiviteten i landbruket
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på like fot med industrien og skulle ta igjen den kapitalist
iske verdensøkonomien, fordi den ikke lenger var bundet til de 
kapitalistiske verdiøknings- og organisasjons-betingelsene. 
Hvilke oppgaver i industrialiseringen var det ifølge Lenin vik
tigst for Sovjetunionen å løse? Hva var akkumulasjonens kilder 
og innenfor hvilke tidsrammer skulle den være gjennomført?

Det var avhengig av tempoet i den sosialistiske og i den pri
vatkapitalistiske akkumulasjonen i Sovjet-samfunnet; av omfang
et av gjenopprettelsen av kapitalistiske klasseforhold og av
hengig av utbredelsen av Sovjet-demokratiet. Det var avhengig 
av utviklingen av sosialistiske produksjonsformer; av arbeid
ernes og bøndenes evne til å bryte gjennom den kulturelle til
bake st åenhe ten, og den var avhengig av tiltakene som den prole
tar iske staten gjennomførte for å bekjempe kapitalismens inn
flytelse. Den imperialistiske aggresjonsfaren var en stor be
lastning på det sovjetiske overgangssamfunnet, og forsterket 
trykket på industrialiseringen for å skaffe til veie et våpen- 
potensial som angriperen kunne bli slått tilbake med.

Da Sovjet-makten i begynnelsen av den Økonomiske gjenoppbygging 
var avhengig av markedet, av forbundet med de fattige og mellom
store bøndene, var Lenin usikker i sin vurdering av tempoet og 
metodene for industrialiseringen. "Blokken” mellom statskapital
ismen og den proletariske makt garanterte på lang sikt at den 
småborgerlige innflytelsen ble trengt tilbake.132 Metodene med 
den økonomiske regnskapsførsel, utnyttelsen av verdiloven, so
sialistisk planlegging og politiske kampanjer syntes for Lenin 
å være de viktigste instrumenter i industrialiseringen. Derfor 
talte han både om den reformistiske metode for forandring av 
.samfunnet etter revolusjonen og om skjerpet klassekamp i over- 
gangs-samfunnet.

Til den reformistiske metode regnet han gjenopprettelsen av 
storproduksjonen, det umiddelbare produktbytte mellom by og 
land, understøttelsen av de små foretak og av kapitalismen for 
å få begge igang gjennom vare-pengeforholdet og for å under
kaste dem statlig regulering.133 Den hvi^pause som en kjempet 
seg til gjennom den nye økonomiske politikk, ville først seinere 
gjøre en utvidet akkumulasjon mulig. På den andre side var Lenin 
fullstendig klar over at gjennom verdilovens gjennombrudd i 
Sovjet-samfunnet ville den kapitalistiske produksjonsmåte, den 
kapitalistiske akkumulasjon og den kapitalistiske restaurasjon, 
bli fremmet. De kapitalistiske klassene ville bli satt i stand 
til å gjøre allianse med imperialismen for å styrte den prole
tariske makten:

"Spørsmålet er som følger: Hvem vil seire over hvem? Lyk
kes det kapitalistene å organisere seg først, da vil de ja^* 
ge kommunistene til helvete, det behøver man overhodet ikke
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bruke flere ord på. Man skal bare betrakte tingene nøk
ternt: Hvem seirer over hvem? Eller vil den proletariske 
statsmakten, støttet på bondemassene, være i stand til å 
holde de herrer kapitalister behørlig i tømmene for å 
lede kapitalisten inn i statens farvann og for å skape en 
kapitalisme som er underordnet og tjener staten?"1 3i+

Skjerpingen av klassekampen i NEP-perioden måtte ha innvirkning 
på tempoet og metodene i industrialiseringen. Dersom kritikken 
av krigskommunismen var riktig, da mislyktes denne politikken 
hovedsaklig fordi den materielle basis, industrien, ikke var 
moden for den sosialistiske omforming av samfunnet. Den mis
lyktes fordi alle tiltakene i siste instans begrenset seg til 
distribusjonssfæren og derigjennom drev en kile inn mellom ar
beiderklassen og bøndene1.3 Utgangspunktet for en kvalitativ for
andring av samfunnet mot sosialismen var en sikker reproduksjon 
av industrien på et utvidet grunnlag og motivasjonen mellom 
arbeiderne og deler av fattigbøndene for å bygge sosialismen. 
Dersom hele produksjonen stagnerte, ville det oppstå likegyld
ighet, ja, fientlighet i arbeiderklassen og mellom bøndene 
overfor revolusj onen.13 8

Motsetningen mellom på den ene side revolusjonens sosialistiske 
målsetting, virkeliggjørelsen av sovjet-demokratiet i produk
sjons- og distribusjons-sfæren og dermed også i samfunnets over
bygning, og på den andre side den kulturelle tilbakeståenhet i 
massene, som var uttrykk for den økonomiske-tekniske tilbake- 
ståenheten i Russland, kunne bare overvinnes gjennom politiske 
eller kulturrevolusjonære kampanjer. Allerede under krigs-kom- 
munismen hadde Lenin pekt på metodene med massemobilisering for 
å bygge sosialismen. Masseorganisasjonene var !,overførings- 
reimene" mellom det proletariske partiet, produksjonen og stat
en. Ved siden av de økonomiske tiltakene skulle gjenopplivingen 
av sovjet-demokratiet under NEP-perioden være det avgjørende 
middel for å innlede den sosialistiske omveltning av samfunnet. 
Forsterkningen av. sovjetenes funksjon i samfunnet, virksomheten 
til arbeider- og bonde-inspeksjonen i det statlige og økonom
iske planleggingsapparat, utdanningen og skoleringen av arbeid
erne gjennom fagforeningene - alt dette var instrumenter i mobi
liseringen av arbeiderne og bøndene mot de byråkratiske utvekst
ene i arbeiderstaten og dens parti.137

Allerede på et møte i Moskva for parti-arbeidere i november 
1918,138 hadde Lenin forsøkt å bestemme et fenomen i det sov
jetiske samfunnet som etter 1921 fikk tydeligere konturer.
Gjennom sovjet-maktens første vellykkete resultater fant det 
sted en stemningsendring i småborgerskapet, særlig mellom de 
intellektuell6.Det oppsto en utbredt følelse av "patriotisme”, 
som gikk så vidt at den anerkjente hva den sosialistiske re
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volusjonen hadde oppnådd og de betraktet den som typisk russiske 
resultater som styrket den russiske nasjon og den russiske kul
tur, og dokumenterte Russlands overlegenhet. Etter borgerkrigen 
da det ikke lenger var noen risiko, vendte småborgerskapet seg 
til bolsjevikene, trådte inn i deres rekker og utmerket seg der 
ved å følge anvisningene lojalt, men samtidig ved å betrakte dem 
som byråkratiske pliktøvelser. Disse småborgerlige gruppene pro
duserte en byråkratisk arbeidsstil som satte sitt preg på hele 
partiapparatet, på staten og på Økonomien.139 Men man var blitt 
avhengig av dem. Dersom partiet ble underlagt organisasjons-ni- 
vået i den lille vareøkonomi og kapitalismen, og dersom verdi- 
loven på denne måten skulle ha virkninger like inn i rekkene til 
den proletariske avantgarde, da ville denne bli ute av stand til 
å planlegge, forberede, organisere og kontrollere den sosial
istiske omforming av samfunnet. Borgerlig realpolitikk, som da 
bare ville gå ut på å reagere på de samfunnsmessige fremtredel- 
ser, kriser og katatrofer, ville sette sitt preg på samfunnets 
struktur, som representerte alle motsigelser og klasseforhold i 
samfunnet.

På den 10. partikongressen ble det vedtatt fraksjonsforbud. En 
partisplittelse ville uvegerlig ha framkalt kontrarevolusjon.140 
"Parti-utrenskningen" skulle treffe de tidligere mensjeviker og 
sosialrevolusjonære og styrke arbeidernes initiativ og innflyt
else.141 Men gjennom fraksjonsforbudet ble den demokratiske 
sentralismen krenket. Inntil dette tidspunktet hadde den demo
kratiske sentralismen gjort partiet i stand til å understøtte 
revolusjonen, å svare på nye situasjoner med en adekvat prole- 
tarisk taktikk, og å forbli subjektet i hendelsesforløpet. Den 
"nye” partitype var i motsetning til borgerlige halehengs-parti- 
er et resultat av den dialektiske enhet av kritikk og selvkri
tikk fra alle partimedlemmene, av åpen diskusjon og meningsdan- 
ning om teoretiske og politiske spørsmål og av demokratiske be
slutninger over de forestående politiske oppgaver, som så ble 
sentralisert og ført ut i livet på sentralkomiteens ansvar. 
Sentralkomiteen på sin side var ansvarlig overfor partiet og 
hele arbeiderklassen. Gjenopprettelsen av den demokratiske 
sentralisme var altså en målsetting for Lenins politikk: først 
gjennom sammenbindingen av partiet, masseorganisasjonene, ar
beiderklassen og de fattige bøndene kunne byråkratismen i stats- 
og produksjonsapparatet overvinnes og den sosialistiske akkumu
lasjonen begynne.

I bestemmelsen av den rolle sovjetene skulle ha under NEP, var 
Lenin klar over motsetningen mellom den sentrale ledelse ved 
partiet, staten- og industriadministrasjonenpå den ene side og 
demokratiseringen av sovjetene og de antibyråkratiske masse
kampanjene på den andre. Den økonomiske regnskapsførsel i stats
bedriftene, som hadde rentabiliteten som mål, skapte ifølge 
Lenin et motsetningsforhold mellom arbeiderne og bedriftsled
elsen. Arbeiderklassen som hadde til program å styrke den pro-
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letariske makten og å utvikle de sosialistiske produksjonsform
ene, skulle gjennom fagforeningenes intervenerende deltagelse i 
industriledelsen forhindre byråkratiske utglidninger. Men da 
den statskapitalistiske metode ifølge sin definisjon framfor 
alt måtte forbli selvstendig overfor produsentene og fagbeveg
elsen for å få økonomien i gang, ble fagforeningenes oppgave å 
være en skole i forvaltning og et instrument for å utdanne ar
beiderne ytterst komplisert:

"På den ene side er deres hovedmetode arbeidet med å over
bevise og å oppdra, på den andre side kan de ikke som del
tagere i statsmakten unngå deltagelse i tvangstiltak. På 
den ene side er det deres hovedoppgave å beskytte interes
sene til de arbeidende massene i den mest umiddelbare og 
nærliggende betydning av ordet; på den andre side kan de 
som deltagere i statsmakten og oppbyggere av hele folke- 
økonomien ikke gi avkall på pressmidler. På den ene side 
må de arbeide på en militær måte, for diktaturet er den 
bitreste, den mest hårdnakkede og fortvilede klassekrig; på 
den andre side er nettopp de særskilt militære arbeidsme
todene aller minst anvendbare på fagforeningene. På den ene 
side må de forstå å tilpasse seg massenes nivå; på den 
andre side må de på ingen måte gi etter for massenes for
dommer og tilbakeståenhet, men ustanselig heve massene på 
et høyere nivå o.s.v., o.s.v.."142

Overfor disse oppgavene lå det uten tvil en fare for at fagfor
eningene byråkratiserte seg selv, d.v.s. mistet innflytelsen 
over arbeiderne, på grunn av den mangelfulle industrialisering 
og mangelfulle fleksibilitet i den økonomiske ledelse, d.v.s. 
på grunn av parti-organenes og industriadministrasjonens mangel
fulle innsikt i forholdet mellom statskapitalistiske metoder i 
den økonomiske ledelse og oppdragelsen av arbeiderne for del
tagelse i forvaltningen.
Lenin formulerte ingen ferdig teori om overgangsperioden. Han 
stilte seg tvilende om en slik teori kunne stilles opp etter så 
korte erfaringer fra den sosiale omveltningen av samfunnet. Alle 
fenomenene i Sovjet-Russland lot seg fortolke ved hjelp av de 
marxistiske erkjennelser. En særskilt teori om overgangen kun
ne da lett stivne til en borgerlig vitenskap ved at den måtte 
sammenfatte de rent faktiske hendelser til allmene utsagn - en 
vitenskap som ikke lenger var i stand til å gripe fenomenenes 
formidling og selvbevegelse i deres totale sammenheng.143 Lenin 
forsøkte på grunnlag av lovmessighetene i den kapitalistiske ut
viklingen å forklare "særtrekkene enten ved utviklingens form 
eller dens forløp" i Russland. Han forsøkte å bestemme den rus
siske revolusjonens særdrag

"som naturligvis ligger på linje med den allmene utvikling 
i verden, men som gjør den russiske revolusjonen forskjellig
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fra alle forutgående revolusjoner i de Vest-Europeiske 
land og som bringer med seg visse delvis nye trekk i om
rådene mot de østlige land." 11+4

Apparatets lammende byråkratisme, "levningene fra fortiden" 145 
måtte oppheves gjennom statskapitalismens metoder, som organ
iserte utviklingen av kapitalismen i Sovjetsamfunnet, d.v.s. 
organiserte verdiloven som et ledd i konsolideringen av den 
statlige økonomi. Samtidig måtte revolusjonens avantgarde sørge 
for at de sosialistiske elementene utviklet seg av de stats- 
kapitalistiske metodene i oppbyggingen av økonomien, elementer 
som på ingen måte lenger skulle bli bestemt av de statskapital- 
istiske forholdene eller av verdilovens organisasjonspronsip- 
per. Til disse sosialistiske elementer regnet Lenin de klasse- 
bevisste arbeiderne såvel som viten, kulturnivå og skolering. 
Disse elementene skulle settes inn på å fornye Sovjetsamfunnet 
på en målrettet måte. 146 Fornyelsen av statsapparatet og den 
langsomme avløsning av de statskapitalistiske metodene gjennom 
arbeiderkontroll og arbeiderforvaltning skulle begynne med ar
beider- og bondeinspeksjon som skulle utbygges til den prole- 
tariske mønsterorganisasjon:

"Dette blir rettferdiggjort ved at vi ved hjelp av en 
maksimal rengjøring i vårt apparat, ved hjelp av en mak
simal redusering av alt det som ikke ubetinget er nød
vendig i det, vil sette oss i stand til å hevde oss med 
sikkerhet. Og riktig nok vil vi bli i stand til å hevde 
oss - ikke på det småborgerlige landområdenes nivå, ikke 
på denne allmene begrensningens nivå, men på et nivå som 
uavvendelig hever seg opp over og når fram til den maskin
elle storproduksjon." 147

Ennå et organ på dette tidspunkt skulle sørge for å gjøre over
gangen fra kapitalismen til sosialismen lettere: Kooperativene. 
De muliggjorde ikke bare statskapitalistisk kontroll over 
jordbruksproduksjonen, men de åpnet også for en forandring av 
produksjonsmåten i jordbruket, slik at den ble tilpasset den 
industrielle produksjonsmåten ved å teknifisere den slik at 
produktiviteten økte og øvet innflytelse på bøndenes bevisst
het :

"Foran oss står to hovedoppgaver som utgjør en epoke. Det 
er for det første å omforme vårt apparat som absolutt 
ikke duger og som vi helt og holdent har overtatt fra 
den tidligere epoke. ... . Vår andre oppgave står i
det kulturelle arbeidet mellom bøndene. Og dette kultur
arbeid mellom bøndene har nettopp den kooperative sammen
slutning som det økonomiske mål. Gjennom et fullstendig 
samvirke på landsbygda ville vi stå med begge beina på 
sosialistisk grunn. Men denne forutsetning, det fullstend
ige samvirke, forutsetter et slikt kultur-nivå mellom
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bøndene (nettopp bøndene som den store massen), at den 
vil være umulig uten en hel kulturrevolusjon.” 148

Industrialiseringen og den sosialistiske omformingen av appa
ratet, den dialektiske enhet av sentral-planlegging og sovjet- 
demokrati hadde flere materielle kilder: Statskapitalismen med 
den økonomiske regnskapsførsel og hånd om alle ressurser i den 
industrielle sektor; monopol på utenrikshandel, skatter-, pris- 
kreditt- og pengepolitikk; de utenlandske konsesjoner og kredit 
ter; kapitalismen som utbredte seg på landet, i småindustrien 
og privathandelen, men som gjennom statskapitalismens metoder 
ble ”pumpet” for den sosialistiske akkumulasjon; og arbeidernes 
og fattigbøndenes politiske engasjement som gjennomførte den 
sosialistiske produksjonsmåten i industrien og jordbruket.

Hvilke kombinasjoner av metoder for sosialistisk akkumulasjon 
som kunne anvendes*var avhengig av klassekampens utvikling. 
Sosialistisk industrialisering ville innebære: Sosialistisk 
planlegging på grunnlag av industrialisering; anvendelse av 
statskapitalistiske metoder for å utnytte de kapitalistiske 
ressursene til fordel for denne akkumulasjonen og for å inn
snevre den kapitalistiske utvikling. Den innebar framfor alt 
en utbygging av sovjet-demokratiet. Verdiloven og de stats
kapitalistiske metodene i den økonomiske regulering skulle dø 
hen med statsapparatet. Den sosialistiske planlegging og pro
duksjonsmåte skulle sette seg gjennom med den økonomiske ut
vikling og oppdragelsen av produsentene.

Oversatt fra tysk av H.E.

NOTER
Bernd Rabehl, årgang 1938, er et produkt av den tyske etter
krigs historie. Til 1961 levde han i Tysklands Demokratiske 
Republikk (DDR). Fra 1967/68 ble han politisk aktiv i student
bevegelsen. Han er nå ansatt som deltidsassistent ved "Freie 
Universitåt”, Berlin, og er medlem av redaksjonen for Probleme 
des Klassenkampfs. Har skrevet en rekke artikler om student
bevegelsens ideologi, om Lenin og arbeiderbevegelsens historie. 
Denne artikkelen er hentet fra Gesellschaftsstrukturen ved 
Meschkat og Negt, (red.), edition suhrkamp 589, Frankfurt a.
M. 1973.

1) Marx til Kugelmann, 11.juli 1868; Briefe uber Das Kapital, 
Berlin 1954, s.185.

2) "Ingen samfunnsform kan i virkeligheten forhindre at sam
funnets tilgjengelige arbeidstid regulerer produksjonen på
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den ene eller andre måte. Men så lenge denne regulering 
ikke blir gjennomført gjennom samfunnets direkte, be
visste kontroll med dets arbeidstid - noe som bare er 
mulig under felleseiendom - men bare (reguleres) gjennom 
varenes prisbevegelser, så vil det bli med det som du alle
rede så treffende har sagt i "De tysk-franske årbøker".
(Marx i et brev til Engels 8. januar 1868,samme, s.159.) 
se Engels: Umrisse zu einer Kritik der Nationalokonomie, 
Marx-Engelswerke (MEW), 1, s.499). -
"Samfunnets virkelige rikdom og muligheter for stadig å 
utvide dets reproduksjonsprosess, er ikke avhengig av mer
arbeidets lengde, men av arbeidets produktivitet og av de 
mer eller mindre varierte produksjonsbetingelsene ...
Men det vil alltid forbli et nødvendighetens rike. Men 
bortenfor det begynner den menneskelige kraftutvikling, 
som er et mål i seg selv - frihetens sanne rike - men som 
bare kan vokse fram på denne basis av nødvendighetens rike. 
Arbeidsdagens forkortelse er grunnbetingelsen." Das Kapital 
III, MEW 25, s.828.

3) Se K.Marx: Grundrisse der Kritik der politischen Okonomie^ 
Berlin 1953, s.75/77, 88/89,231,313 ff., og i Das Kapital --J, 
Berlin 1962 (MEW 23), s.93,354,512,552,791.

4) Marx til Engels, 8.januar 1868, Briefe, s.158. - Med "var
ens dobbeltkarakter" sikter Marx her til at varen både er 
en bruksgjenstand, produsert for å tilfredsstille et eller 
annet behov og et arbeidsprodukt som byttes i bestemte 
kvantitative forhold med hverandre. To vidt forskjellige 
bruksverdier9 brennevin og bibler, har i rent økonomisk 
forstand samme verdi da de kan byttes mot hverandre i et 
gitt forhold, f.eks.* 1 flaske brennevin = 2 bibler.
De utgjør et ekvivalensforhold.(O.a.):

4a) "Sosialisering av produksjonen" (Vergesellschaftung der 
Produktion) betyr her den "samfunnsgjiøringsprosess" som 
kapitalistisk produksjon gjennomgår uten at kapitalismen 
som produksjonsmåte (motsetningen mellom arbeid og kapi
tal) oppheves. Denne prosess får f.eks. form av atr aksje
selskaper fortrenger"personlig"eiendom, at kapitalen slut
tes sammen i stadig større enheter o.s.v. Nasjonalisering 
(som ofte også kalles "sosialisering") betyr bare at staten 
overtar den (juridiske) eiendomsrett til produksjonsmidlene 
- uten at dette alene opphever kapitalismen - selv om det 
er en nødvendig betingelse for det."Sosialisering" kan dess
uten stå for den prosess som går ut på at de umiddelbare 
produsentene, arbeiderne, tar produksjonsmidlene i sin be
sittelse, organiserer og planlegger bruken av dem og dermed 
hele den samfunnsmessige produksjon. Det er først denne 
prosessen som opphever klasseforholdet mellom arbeid og 
kapital og skaper en sosialistisk produksjonsmåte. De to 
første formene for "sosialisering" sprenger ikke kapital
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ismen, men gjør den mer "moden" for overgangen til en 
sosialistisk produksjon (O.a.)

5) Grundrisse... s.22.
6) Das Kccpital I (MEW), s.23.
7) Grundrisse ... s.187 og Das Kapital I, s.742 ff.
8) Das Kapital I, s.65,76,81
9) Das Kapital J, s .128, og Das KapitalHI, (MEW) ,s .886/87.

10) K.Marx: Zur Kritik der politischen Dkonorhie^ Berlin 1963, 
s.45 ff, 63 ff. og MEW 23, s.83 ff, 109 ff.

11) Grundrisse ... s.230 ff., MEW 23, s.549.
12) "Sammenligner vi nå verdidanningsprosessen (Wertbildungs- 

prozess) og verdiøkingsprosessen (Verwertungsprozess), så 
er verdiøkingsprosessen intet annet enn verdidanningspro
sessen forlenget ut over et visst punkt. Dersom verdidan
ningsprosessen bare varer til det pupkt da den verdi som 
kapitalen betaler for arbeidskraften, ^er erstattet med en 
ny ekvivalent (like stor verdimengde som arbeidskraftens 
egen verdi som vare. O.a.), så er den bare enkelverdidan- 
ningsprosess. Dersom verdidanningsprosessen varer ut over 
dette punkt, så blir den verdiøkingsprosessSammenlikner

7 vi videre verdidanningsprosessen med arbeidsprosessen, så 
består den siste i det nyttige arbeid som produserer bruks
verdier. (Arbeidets) bevegelse blir her betraktet kvalita
tivt, som bestemte slags arbeidsbevegelser, ut fra deres 
målsetting og innhold. Den samme arbeidsprosessen fram
stiller seg i verdidanningsprosessen bare fra sin kvanti
tative side. Det dreier seg her bare om den tid som ar
beidsoperasjonene trenger - eller om den varighet som ar
beidskraften blir forbrukt på en nyttig måte. Her (i verdi
danningsprosessen, O.a.) gjelder også de varene som inn
går i arbeidsprosessen, ikke lenger som funksjonelt be
stemte stofflige faktorer for arbeidskraften som fungerer 
på en målrettet måte. De teller bare som bestemte kvanta 
av allerede utført (vergegenståndlichter) arbeid." Das 
Kapital I, s.209/10.

13) "Kapitalisten er ikke kapitalist fordi han er en leder i 
industrien, men han blir industriell kommandant fordi han 
er kapitalist. Overkommandoen i industrien blir et attri
butt (egenskap) ved kapitalen, på samme måte som overkom
mandoen i krig og ved domstolen var et attributt ved grunn
eiendommer i føydaltiden." Das Kapital I, s.352.

14) "Kapitalens sammensetning må forstås i dobbelt forstand.
Fra verdisiden blir sammensetningen bestemt ut fra det for
hold den blir inndelt som konstant kapital eller produksjon 
midlenes verdi, og som variabel kapital eller arbeidskrafte 
verdi, summen av arbeidslønnen. Fra dens stofflige side, sl 
som den fungerer i produksjonsprosessen deler hver kapital 
seg i produksjonsmidler og levende arbeidskraft. Denne sam
mensetningen er bestemt av forholdet mellom massen av an
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vendte produksjonsmidler på den ene side, og den arbeids
mengde som er nødvendig for å anvende produksjonsmidlene 
på den andre side. Den første (sammensetningen) kaller 
jeg verdisammensetning (kapitalens "organiske sammenset
ning," O.a.), den andre kaller jeg (kapitalens) tekniske 
sammensetning. Det er en nær vekselvirkning mellom begge." 
Das Kapital I, s.640.

15) Ved hjelp av dette skillet lyktes det Marx å analysere den 
kapitalistiske produksjonens tendens til fallende profitt
rate. Se Das Kapital I, s.651, og MEW 25, s.221.

16) "Økonomisering med tiden og den planmessige fordeling av 
arbeidstiden på de forskjellige produksjonsgreiner blir 
slik den første økonomiske lov på -grunnlag av en kollektiv 
produksjon." Grundrisse ... s.89).

17) K.Marx: Der Burgerkrieg in Frankreieh, MEW 17, s.340.
18) Marx til Kugelmann,12.april 1871, og MEW 17, s.691 ff.
19) Das Kapital I, s.86.
20) Das Kapital I, s. 618 ff; Grundrisse... s.231.
21) Grundrisse ... s.593.
22) Se fotnote 5.
23) Das Kapital I, s.741 ff.
24) Grundrisse ... s.364/65.
25) MEW 25, s.886.
26) MEW 25, s.630.
26a) Bonapartismen (etter Napoleon Bonaparte^IIITs regjerings

tid 1852-1871 i Frankrike) står for et borgerlig klasse- 
herredømme som kommer til uttrykk gjennom en høyt sentral
isert statsmakt, med én ledende person i spissen (diktator), 
etter at det borgerlige demokrati (republikk) er satt ut av 
funksjon gjennom statskupp. Oppviser likhetspunkt med den 
seinere fascisme og borgerlige militærdiktatur. Se Der 
Burgerkrieg in Frankreieh^ MEW 17,(O.a.).

27) MEW 17, s .541.
28) MEW 17, s.545.
29) For

der
definisjonen
Louis Bonapar

30) MEW 17, s.546.
31) MEW 17, s.546.
32) MEW 17, s.551.
33) MEW 17, s.552.
34) MEW 18, s.633.
35) MEW 19, s.108.
36) MEW 19, s.105.
37) MEW 19, s.112.
38) MEW 19, s.385.
39) MEW 19, s.395.
40) MEW 19, s.388/89.
41) MEW 19, s.243.
42) MEW 19, s.296.
43) MEW 19, s. 28.

se K.Marx: 18. Brumaire

e

53



44) Wilhelm Mautner: Zur Geschichte des Begriffs Diktatur des 
Proletariats3 i Arehiv fur die Geschichte des Sozialismus 
und der Arbeiterbewegung3 årg.1926,s.280 ff.

45) Kritik des Gothaer- Programs> MEW 19, s.20.
46) MEW 19, s.21.
47) MEW 19, s.633 - Rabehl sier her noe unøyaktig at den rus

siske revolusjon (både i 1905 og 1917) ble preget av sam
menfletningen av kapitalistiske og føydale produksjons
former. - Det Marx snakker om i brevet til Vera Zassulic
er bonde- og landsbyfellesskapet. Dette er egentlig ikke en 
føydal, men en "asiatisk" eller "halv-asiatisk" sosial or
ganisasjonsform. Bøndene opptrer ikke enkeltvis> som lei- 
lendinger overfor godsherren, men "kollektivt", d.v.s. gjen 
nom landsbyfellesskapet som internt organiserer fordeling 
av arbeidet mellom dets medlemmer. Forholdene er altså en 
kombinasjon av føydale og "asiatiske" strukturer. Lenin 
karakteriserer dem som "halvasiatiske". - I sine analyser 
av det russiske samfunn fra 1893 peker Lenin på at denne 
halvasiatiske produksjons formen nå er i full oppløsning til 
fordel for et vare produserende jordbruk. Men de kulturel
le og ideologiske ettervirkningene av de halvasiatiske form 
ene gjorde seg sterkt gjeldende også etter 1917, noe Lenin 
rett nok er klar over - men likevel aldri klarte å mestre 
politisk. Rudi Dutsclke drøfter dette i boka Versuche, Lenin 
auf die Fiisse zu steilen3 Berlin 1975. (O.a.)

48) Lenin: Was sind die "Volksfreunde?" Werke 1, Berlin 1965, 
s .267.

49) Lenin: Roch einman zur Frage der Realisationstheorie,
Werke 4, s.83.

50) PlechanoviSosialism i politiceskaja borba3 Soch. II,. 
Moskva-Petrograd 1923, s.28 ff.

51) "Det kan ikke finnes noe sterkt sosialistisk parti om det 
ikke finnes noen revolusjonær teori som forener alle sosi
alister, som de-øser sine overbevisninger fra og anvender 
den på kampens metoder ... .Vi betrakter ikke på noe 
vis Marx1 teori som noe avsluttet og som ikke kan røres 
ved. Vi er tvert om overbevist om at den bare har lagt 
fundamentet for den vitenskap som alle sosialister må ut
vikle videre på alle felter dersom de ikke skal komme på 
etterskudd i forhold til livet. Vi mener at det er sær
deles viktig for de russiske sosialistene å utvikle Marx1 
teori videre på en selvstendig måte. For denne teorien gir 
bare de allmene retningslinjene som i det enkelte tilfel
le må anvendes forskjellig på England fra Frankrike, på 
Frankrike annerledes enn på Tyskland, på Tyskland anner
ledes enn på Russland. Unser Program, Werke 4, s.206.

52) Lenin: nDie JÉntwicklung des Kapitalismus in Russland", 
Werke 3, s.25.

52a) Se fotnote 47 (O.a.)
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53) Die Entwicklung Werke 3, s.53.
54) Samme, s.185.
55) Samme, s.250.
56) Samme, s.335.
57) Samme, s.186.
58) Forfatteren viser her til en rekke detaljerte kilder for 

byråkratiets planer. (O.a.)
59) Die Entwicklung ...., Werke 3, s.188.
60) Lenin: Eine unkritische Kritik3 Werke 3, s. 647.
61) Die Entwicklung ... Werke 3, s.118 ff.
62) Samme, s, 168, 387.
63) Die Bauembewegung des Jahres 1861 in Russland nach Auf- 

hebung der Leibeigenschaft3 Walter Markov (red.), Berlin 
1968.

64) Lenin: Was sind die "Volksfreunde"? .Werke 1, s.292.
65) Alfred Levin: The second Duma3 London 1966, s.166.
66) Lenin: Die Revision des Agrarprogrammes... Werke 10,s.162.
67) Lenin: Die Aufgaben der russischen Sozialdemokraten^Vlerke 

2, s.337. Betegnelsen "sosialdemokrater" var en vag be
tegnelse for "revolusjonære" partier i Europa før 1917.
Etter splittelsen i den 2. Internasjonale ble betegnelsen 
stadig mer tvetydig - og bolsjevikene skiftet den i 1918
ut med betegnelsen "kommunister" på deres parti - for nett
opp å markere motsetningen til den tendensen som i dag fort
satt kalles "sosialdemokrati" og som var tilstede alt i 
begynnelsen av århundret (O.a.)

68) Lenin: Werke 4, s.238-40. Programmet nevner følgende
punkter: 1) Avskaffelse av føydal-skatten til godsherrene
og av frikjøpingsbetalingene. 2) Tilbakebetaling av de
pengene som regjeringen og godsherrene hadde tilrevet seg 
gjennom at bøndene hadde måttet kjøpe seg fri fra de føy- 
dale bøndene. 3) Avskaffe alle rester av føydal avheng
ighet. 4) Avskaffe det felles-økonomiske ansvar. 5) Be
rettigelsen av bøndenes krav om ved rettens veg å sette 
ned urimelig høy pakteravgift.

69) Werke 4, s.240.
70) Samme, s.425.
71) Lenin: Svar på en kritikk av vårt programmutkast3 Werke 6, 

s.445. "Ordensparti" - et parti som krever "ro og orden"
- og fungerer som støtteparti for borgerskapet, selv om 
det ikke selv nødvendigvis har sin sosiale hovedbasis i 
borgerskapet (O.a.)

72) Lenin:. Das Agrarprogram der Sozialdemokratie3We.?ke. 13,
s.254.

73) Utgår.
74) Lenin: Zwei Taktiken der Sozialdemokratie in der demokrat- 

ischen Revolution3 Werke 9,s.37,og Das Agrarprogram...
Werke 13, s.278.

75) Lenin:; Uber di& Aufgabent.., Werke 24, 5/6.
76) Lenin: Briefe uber Taktik3 Werke 24, s.29.
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77) Lenin: Uber die Aufgaben..., Werke 24, s.57.
78) Werke 24, s.277.
79) Samme, s.285.
80) Lenin: Der X. Parteitag der KPR(B), Werke 32, s.219.
81) M.Tugan-Baranowsky: Geschichte der russischen Fabrik, 

Berlin 1900, s.526.
82) Lenin: Entwicklung..., Werke 3, s.558.
83) Werke 3, s.569.
84) A.Gerschenkorn: Problems and Patterns of Russian economic 

Development in Transformation of Russian Society,,E.Black 
(red.) Cambridge 1960, s.47.

85) Utgår.
86) Utgår.
87) Utgår.
88) A.W.Pogoshev: Bestirmung der Zahlenmassigen Grosse und 

der Zusammensetzung der Arbeiterschaft in Russland,
Petersburg 1906, s.100/101.

89) Utgår.
90) E.Black: Transformation ... , s.209 ff.
91) Witte til Nokolai II: Uber die Bedingungen unserer In

dustrie, i lA.v .Laxie: Sergei Witte and the Industrialisation 
of Russia, New York/London 1963, s. 3. Se også s.25,
32, 35, 55 ff. i samme verk.

92) A.Jugov:Die Volkswirtschaft der Sovjetunion und ihre 
Probleme, Dresden 1929, s.7.

93) Samme, s.5.
94) W.Koch: Die bolschevistischen Gewerkschaften, Jena 1932, 

s.2/3.
95) Lenin: Was tun?, Werke 5, s*385 ff. Se B.Rabehl: Zur

Methode der Realpolitik des Leninismus, Lenin, Pro
duktion und Politik,Frankfurt 1970.

96) Lenin: Unsere Åufgaben und der Sovjet der Arbeiterde- 
putiertes, Werke 10, s.5.

97) Lenin: Sozialistische Partei und parteiloser Sozialis- 
rrrus, Werke 10, s.67.
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Hillel H. Ticktin:

Til Sovjetunionens politiske 
økonomi

INNLEDENDE BEMERKNINGER

I forbindelse med undersøkelsen av Sovjetunionen (USSR) er det 
det omfattende spørsmålet om metoden som for marxister er det 
umiddelbare problem. Det foreligger nå en mengde empirisk ar
beid utført av venstreorienterte såvel høyreorienterte viten
skapsmenn ved forskjellige institusjoner. Dette arbeidet lider 
under en åpenbar mangel på teoretisk referanseramme, selv om 
det noen ganger fremviser den motsatte defekt: store anstreng
elser for å tilpasse fakta til en forutbestemt teori, noe som 
fører til en implisitt og ofte ubevisst forkastelse av teori
en, slik at en står igjen med fakta alene. Det er vanlig å an
gripe empirismen overalt hvor den forekommer. Imidlertid har 
studiet av USSR spesielle trekk. Sovjetsamfunnet er tilstrekke
lig forskjellig fra klassisk kapitalisme og særlig vestlig ka
pitalisme til at en overføring av begreper blir svært vanskelig. 
Det er nok å bemerke at den moderne statskapitalisme-teorien 
ennå har til gode å anvende sine egne begreper på Sovjetunion
ens indre virkemåte.1 Med andre ord, man må enten utvikle nye 
begreper eller gi ny mening til de gamle. Dernest, til tross 
for den ikke ubetydelige datamengden som er tilgjengelig, er 
store områder blitt liggende ubelyst. Det er ikke mulig å til
legge Sovjetunionen egenskaper på grunnlag av utviklingen i 
vest, og gjetninger er meningsløse. Imidlertid har det vært 
tendenser til begge disse fremgangsmåter. I dag er det faktisk 
ingen annen løsning enn et forlenget opphold i USSR for å dukke 
ned i dette samfunnets problemer. Dette kan ikke tjene som en 
erstatning for vitenskapelig arbeid, men det sørger for et visst 
grep om de spørsmål som må stilles og siler ut noen av de mer
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absurde svarene. Dette er ikke helt lett for de fleste, selv om 
kontakt med dem som har vært en del i* sovjetsamfunnet kan sørge 
for en delvis erstatning. Vi må være enige med Wright Mills når 
han påpeker at "å være i stand til å stole på og allikevel være 
skeptisk til sin egen erfaring ... er et tegn på den modne fag
mann."2 Uten kjennskap til russisk kan faktisk bare de mest ge
nerelle betraktninger gjøres - ofte som slutninger fra arbeid 
gjort i trettiåra. Sammen med førstehåndskunnskap om landet og 
tilgang til offentliggjorte data trengs det en teoretisk refe
ranseramme. Mitt hovedpoeng er at den vanlige empiriske orto
doksien har blitt tusen ganger forsterket av den spesielle natur 
som studiet av USSR har.

Slike standardforskrifter som behovet for en kritisk tilnærmings
måte til virkeligheten eller å observere langtidstrekkene, har 
ikke blitt høyt respektert av dem som faktisk har de nevnte kval
ifikasjonene. Andre, som ikke har hatt disse kvalifikasjonene, 
har etablert enkle sammenhenger mellom kapitalens lovmessigheter 
og Sovjetsamfunnet. Paralleller og analogier er interessante, 
men kan ikke tjene til å oppdage grunnmotsetningene og bevegelses- 
lovene i Sovjetsamfunnet. Vi kan ikke starte med den grunnleggen
de antagelsen at de samme lover gjelder for Sovjetsamveldet som 
for Det Britiske Samveldet._ Likevel kan vi på samme måte son
Marx begynne med å lete etter økonomiens fundamentale drivkraft. 
Hvis der ikke er noen, må vi forklare hvorfor dette ikke er til
felle. Vi kan også fortsette ved eliminasjonsmetoden. Gjelder 
verdiloven for USSR? Er tvangen til merverdi fundamental i sov- 
jetøkonomien? Vi kan også bruke den historiske metode ved å be
trakte karakteren til lovmessighetene som virket i sovjetøkono- 
mien inntil 1929, mens vi støtter oss på arbeidet til den tids 
marxister og spør oss om disse lovmessighetene har blitt tilside
satt og hvordan de er blitt tilsidesatt. En slik analyse må knyt
te de lovene som eventuelt blir funnet sammen med den eksister
ende klassestrukturen. Det er med andre ord nødvendig å forbinde 

;produksjonsforholdene i USSR med dette samfunnets økonomiske be- 
vegelseslover.

Den diskusjon som følger er kun et forsøk på å reise noen pro
blemer som hittil ikke er blitt tilstrekkelig analysert. Den 
skal gi en begynnelse til et forsøk på å forstå Sovjetunionens 
indre dynamikk. Visse generaliseringer, for eksempel om for
bindelsen mellom kontroll over produksjonsmidlene og distribu- 
sjonsmidlene, eller forholdet mellom by og land og mellom USSR 
og verdensøkonomien, er ikke blitt drøftet på grunn av plass
mangel. (Noen av disse problemene blir drøftet i de øvrige ar
tiklene i dette nr. av Vardøger, Red.)
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SAMMENDRAG
Jeg vil nå gi en sammenfatning av hva jeg prøver å si, for at 
teorien ikke skal gå tapt i detalj enes skog. Jeg inntar det 
synspunkt, som skal forklares mer omfattende senere, atv Sovjet
unionen verken er statskapitalistisk eller en arbeiderstat. Jeg 
er også uenig i synspunktet hos Mallet om at et teknokrati er i 
ferd med å ta over og med Sweezy-Bettelheim at det sitter et 
statsborgerskap ved makten. Resultatet er at den følgende be
skrivelse av hvordan Sovjetunionen fungerer og hva som er dens 
drivkrefter nødvendigvis blir en kritikk av alle disse teori
ene.
Ethvert sosialt system, og vi må akseptere at USSR er et slikt, 
må ha en sentral dynamikk eller drivkraft., og det synes for meg 
slik at det spesielle trekk ved Sovjetunionen er at dens driv
kraft står i motsetning til seg selv. Med andre ord så finner 
vi ikke én sentral dynamikk,'men en som er sammensatt av flere 
lovmessigheter eller tendenser i konflikt, og som reflekterer 
samfunnets sosiale grupper. Det sentrale økonomiske trekk ved 
USSR i dag er dens enorme sløseri og antagelig en tendens til 
økende sløsing. Gapet mellom det potensielle og det aktuelle 
overskudd (surpuls)—for å bruke et uttrykk av Sweezy-Baran-— 
øker uten tvil hurtig, men selv gapet mellom det aktuelle over
skudd og den mengden som benyttes er voksende. Dette er natur
ligvis hva alle produsentene åpent eller indirekte refererer 
til når de peker på den betydning økonomiske sporer (incentiv- 
er) har for en mer rasjonell økonomi. Spørsmålet er: hvorfor 
eksisterer denne enorme sløsing som går stort for seg i produk- 
sjonsmiddelsektoren. For meg ser det ut til at svaret ligger i 
en interessekonflikt mellom de som administrerer økonomien sen
tralt, og de som har med deres instrukser å gjøre på det umiddelbare eller lokale nivå. Under NEP?a var det en konflikt mel
lom plan og marked, men nå ser det for meg ut til at det hverken 
er plan eller marked, og ingen av delene har eksistert på mer 
enn førti år - vel å merke dersom vi forstår disse termene som 
begreper for særskilte produksjonsforhold, som enhver marxist 
må. I stedet har vi spesielle virkninger av en utvikling som 
faktisk begynte alt den gang. Preobrazhensky refererer i 1923 
på den tolvte partikongressen spesielt til den sneversynte, kom
mersielle holdningen til de kommunistiske fabrikkdirektørene.3 
Foretakenes lønnete stab inntar en holdning som går ut på å 
prøve å snu de sentrale direktivene til deres egen fordel, og 
mens de gjør dette, går de effektivt i mot logikken til "planen”. 
Resultatet blir kun formell oppfyllelse.
Situasjonen ville vært mye værre hvis ikke dette ble allment er
kjent, slik at de sentrale organer faktisk ser det som sin opp
gave i hovedsak å organisere og koordinere en økonomi som de i 
virkeligheten ikke mestrer. Dette er grunnlag for et visst 
motsetningsforhold innen eliten selv, som er en av grunnene til
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at det er yanskelig å kalle toppsjiktet en sosial gruppe eller 
en klasse, selv om de har beveget seg i den retningen. En pri
mær grunn til at en slik indre konflikt kan eksistere, ligger i 
samfunnets atomiserte karakter, medregnet det sosiale toppstra- 
tum. Effektiv kommunikasjon er svært vanskelig, informasjonen 
blir forvrengt. Allikevel er atomiseringen av sentral betydning 
når det gjelder å opprettholde regimet eller det eksisterende 
system, siden misnøyen med systemet er et gjennomgående trekk og 
økende. Siden sløsingen er så stor, stiger levestandarden bare 
sakte, slik at systemet kommer inn i en ond sirkel. Det er ikke 
bare en ond sirkel for eliten, men utgjør også en konflikt av 
samme slag, bare mer ekstremt, mellom intelligensiaen og eliten 
som sosial organisator. Interessekonflikten mellom arbeider
klassen og eliten antar den form at arbeiderklassen ikke har 
noen spore til å arbeide. I et samfunn hvor de er fremmedgjort 
på en gjennomsiktig måte, gjør de følgelig sitt ytterste for å 
gjøre så lite som mulig så dårlig som mulig. 3 Som et resultat 
av dette er det en motsigelse mellom en tendens ellver en lovmes
sighet i organisasjonsstrukturen og en lovmessighet som kan kal
les en omdannet form for verdilov eller privatinteresse som kon
flikten mellom eliten og arbeiderklassen tar form av: en kollek
tiv nedsettelse av arbeidsinnsatsen som den eneste mulige måten. 
Resultatet er en massiv overproduksjon av produksjonsmidler i 
strid med administratorenes ønsker.

Dette er ikke et historisk levedyktig system og det er iboende 
ustabilt. Faktisk er bare to systemer mulig: verdiloven, som 
betyr profitt, konkurranse og marked, eller sosialisme. Når det 
siste er utelukket, siden eliten ikke er forberedt på å miste 
sine privilegier, er det en uunngåelig tendens mot markedet og 
til en umiddelbar forverring av arbeiderklassens stilling. På 
grunn av den sistnevnte situasjonens politiske problemer har 
Sovjetunionen ingen andre veier å gå enn undertrykkelse sammen 
med gradvise forsøk med markedet.

Vi vender oss nå mbt min egen tilnærmingsmåte til USSR. Jeg har 
i stor grad hatt den enestående erfaring å ha bodd der i innpå 
fem år mens jeg har vært bevisst kritisk, med de begrepene som 
vi nettopp har skissert. Derfor kommer jeg til å benytte disse 
erfaringene, siden ens tilnærming er nødt til å bli påvirket av 
de omgivelsene en har. Jeg skal gjøre det på samme måte som vi 
må gjøre det i England, hvor mange fakta om vårt klassedelte 
samfunn er skjult for forskere og aldri kan bli etablert kvanti
tativt, som i tilfelle med inntektsfordelingen. Selvsagt er det 
langt mer som er uskrevet i USSR, og følgelig er en slik tilnær
mingsmåte viktig hvis vi skal si noe som både er sant og menings
fylt. Dette betyr ikke at fakta fra sovjetiske kilder ikke kan 
siteres til støtte, det kan de ofte, men begrepene og den enhet
lige teori kan, modifisert av det skrevne materiale, imidlertid

62



skaffes, gjennom observasjon og diskusjon, i det minste i rå form.
Først vil jeg diskutere hva jeg anser som den sentrale motsigel
sen i den sovjetiske politiske økonomi eller sosiale struktur. 
Deretter skal jeg komme inn på midlene til sosial kontroll eller, 
om en vil, midlene til å gripe inn i den sosiale konflikten i 
USSR.

AKKUMULASJON OG SLØSING

Det har vært riktig av Cliff, Mattick og andre å peke på akku
mulasjonen som kanskje hovedfaktoren i den sovjetiske politiske 
økonomi.4 Der de gjør en avsporing, muligens fordi de ikke har 
brydd seg med å lese den russiske litteraturen, selv den som er 
oversatt, er der hvor de henfører det hele til spørsmålet om 
militærvesenet. Fordi dette er så viktig, må jeg ofre noen tid 
på å vise akkumulasjonenes andre komponenter og deres betydning.

For det første har investeringer utenfor forsvaret aldri blitt 
vurdert til å være lik null. Ifølge et av de beste anslag som 
er gjort, kan utgifter utenfor forsvaret settes til omtrent tre 
fjerdedeler av total output fra industrien i de aller siste år
ene, hvilket er som ventet større enn for USA. Men fremdeles 
er det rom for andre typer investering.5 I den kategorien fal
ler reparasjoner, og erstatninger så vel som allminnelige in
vesteringsmidler innbefattet byggevirksomhet. Dette synes å 
tildele akkumulasjonen utenom forsvarsformål en temmelig betyd
ningsfull rolle. Selv om vi ville anta et høyere tall for for
svaret, måtte to spørsmål besvares. Hva hendte med utgiftene 
til investering utenom forsvaret i de periodene hvor forsvars- 
,investeringene gikk ned? Og slike perioder inntraff etter den 
andre verdenskrig, etter Korea-krigen og i et par år etter 
Khruschevs fall. Vi vet faktisk hva som hendte: mens konsump
sjonen økte med en relativt lavere rate, økte investeringene i 
produksjonsmidler utenom forsvar hurtigere - med et mulig unn
tak for Kosygin-perioden (til tross for mindre variasjoner). 
Dernest, siden matvarer utgjør tett opptil 60% av familiebud- 
sjettet - i motsetning til 25% i UK, gjenstår spørsmålet om 
hvorfor det har vært så små overføringer til jordbrukssektoren.5 
Hvorfor er det slik at selv om traktorer og jordbruksmaskineri 
er vanlig å se på brukene i USSR, så er kjøtt, melk, frukt og 
grønnsaker vanskelig å få i mange byer? Med andre ord er det en 
enorm investeringssektor utenom forsvar som fortsetter å vokse, 
men som har en minimal virkning på levestandarden.

Det er ikke særlig vanskelig å vise at forsvarssektoren selv 
lider under de samme problemer, d.v.s. av lav effektivitet i 
investeringene. Et anslag setter hyppigheten av sammenbrudd 
for sovjetisk tungt maskineri, forsvarssektoren inkludert, til
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tre eller fire ganger den i USA totalt. Det er derfor ikke 
overraskende å få vite at Sovjetunionen har flere personer 
sysselsatt med å reparere maskiner enn med å produsere dem.7
Om vi så vender tilbake til akkumulasjonen gjenstår spørsmålet 
om hvorfor investeringene i ikke-militært utstyr skulle stige 
til det punkt hvor det tilsynelatende ikke var plass for kon
sumvarer,8 og om hvorfor tungindustrien fortsetter å Øke mye 
hurtigere enn lettindustrien, med tilsynelatende liten effekt 
på levestandarden. Det er ikke et spørsmål om vekstrater, men 
om hvorfor mat forblir et hovedproblem for befolkningens fler
tall og bolignormene stadig ikke gir stort større plass enn rom 
for en likkiste (som det heter på folkemunne). Det er innlys
ende at når dette har vært situasjonen i 40 år, er det en funda
mental tvang som virker, og som marxister kunne kalle en lovmes
sighet. Opprinnelig er det klart at industrialiseringen flyt
tet tyngdepunktet av befolkningen fra landsbygda til byene. Kom
binert med kollektiviseringen gjorde dette effektivt en slutt på 
landsbygdas politiske betydning. Selv om 40% bor i\landsbyer i 
dag, er noe under 30% bønder som bar sitt levebrød på landsbygda. 
Og når man tar i betraktning den skjeve kjønnssammensetningen på 
bygdene, blir antallet familier som er fullt sysselsatt i jord
bruket enda mindre. I dag er innrømmelsene overfor bøndene bare 
tegn på byenes behov for mer mat, og ikke på et ønske om å dempe 
deres misnøye.

Sovjetbondens politiske makt ble brutt for alltid av industriali
seringen og kollektiviseringen som etablerte sovjeteliten, eller 
den gang, byråkratiet. Uavhengig av deres egen vilje skalte de 
imidlertid et system, ikke en sosioøkonomisk formasjon, 8 som 
bar fortsatt å eksistere med mange av sine trekk uberørte. Uten 
tvil er produksjonsmiddelindustrien, som består av store enheter, 
lettere kontrollerbar og trenger mer byråkrati, men dette er en 
ren sekundær grunn. Sakens faktum er at eliten gang på gang bar 
erklært at mer konsumvarer må produseres. Således skulle i 1934 
på den 17. partikongressen produksjonen av konsumvarer radikalt 
økes og kvaliteten ‘forbedres som en umiddelbar oppgave. 8 På den 
nittende partikongressen i 1952 hørte vi igjen at en betydelig 
økning i levestandarden var planens viktigste mål.10 I dag bar 
Sovjet-lederne igjen sagt at levestandarden må økes og kvalitet
en må bedres.11 For nesten 50 år siden, i perioden med hungers
nød, pekte Preobrazhensky blant andre marxister på behovet for 
å øke produksjonen av konsumvarer for å stabilisere sovjetøkon- 
omien. Mens han avvek fra Bukharin i spørsmålet om den nødvend
ige vekstrate for tungindustrien, var de enige når det gjaldt 
behovet for relativt hurtige resultater. Preobrazhensky1s ad
varsel om akkumulasjonen i 1931 kan vises å ba vært profetisk!2
Faktum er således at planleggerne i Sovjetunionen som represent
anter for sovjeteliten gjerne ville heve produksjonen av alle
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konsumvarer så hurtig som mulig, men de er delvis hindret av 
våpenkappløpet og i stor utstrekning av det indre systemets 
natur i USSR.13 I en situasjon hvor mennesker subjektivt øn
sker å endre systemet, men ikke er i stand til det, må vi 
konkludere med at det er en eller annen sosial lovmessighet 
som det ligger utenfor deres vilje til å endre på. 14 Der
som vi prøver å finne denne, er det første brutale faktum vi 
noterer det enorme sløseriet i USSR-økonomien. Dette fører 
til en forsvarskostnad mye større enn det som ville vært nød
vendig i en rasjonell økonomi. I dette tilfellet kunne økonom
ien enten være kapitalistisk eller sosialistisk, begge ville 
ha mindre sløsing generelt og i forsvaret spesielt. Sløseriet 
med ressursene er så enormt at en av de liberale establishment- 
økonomene sa at en 30-50% økning i produksjonen ville følge med 
innføringen av et mindre irrasjonelt økonomisk system. 15 Hvis 
han sier 30-50% kunne det lett bli 5 til ti ganger hans tall.

1. Den lave produksjonskvaliteten.
Først er det den grunnleggende faktoren lav produksjonskvali- 
teten. Det verste er ikke at sovjetiske konsumartikler varer 
kortere tid enn deres vestlige motparter eller enn hva deres 
opprinnelige konstruktører faktisk hadde til hensikt, eller til 
og med at spesielle varehus har måttet bygges til å ta i mot 
det produktoverskudd som er uønsket på grunn av deres lave 
bruksverdi. Dette er ødselt nok, men virkningen blir enda mer 
omfattende når det gjelder produksjonsmiddelsektoren. Når flere 
mennesker er engasjert i reparasjon av maskineri enn i enten å 
produsere det eller i produksjonen av konsumgoder 13 - til tross 
for formaninger fra de såkalte planleggere og alle slags kvali
tet sins ent iver anvendt med minimal effekt i 50 år - er det 
klart at dårlig kvalitet rører ved kjerneproblemet i det økon
omiske system.
For å gi en viss ide om hvilken karakter årsakene og virkningene 
til lavkvalitetsproduksjonen har, er det nyttig med et eksempel: 
I en artikkel i Pravda (23.mars 1972) som behandler produksjons
resultatet og bruken av jordbruksmaskineri, ble problemet med 
den lave kvaliteten på maskindeler diskutert. Etter å ha påpekt 
det store antall det dreide seg om, påsto Pravda at dette fakt
isk var en undervurdering, siden færre deler ble erklært dårlige 
og returnert enn som faktisk var det, for å unngå den situasjon 
hvor delene ikke ble erstattet i det hele tatt eller bare etter 
en lengre forsinkelse. Reservedeler er med andre ord vanskelig 
å få tak i.
Dette er ikke bare overraskende. Med den nåværende hyppigheten 
av sammenbrudd er det så mange opptatt méd reparasjonsarbeid al
lerede, at dersom de hadde tilstrekkelige hjelpemidler, måtte 
uten tvil en helt ny sektor i marxistisk økonomi oppfinnes, 
større enn begge de to andre.16a Hva som gjør saken enda værre
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er at reparasjonsarbeidet er selv av dårlig kvalitet. Det blir 
utført mekanisk og uten noen undersøkelse, og følgelig, for å 
unngå beskyldninger om dårlig fagarbeid, blir hele traktoren 
plukket fra hverandre og satt sammen igjen selv ved mindre feil. 
Resultatet er ifølge det statlige traktorinstituttet at to og 
en halv ganger traktorens opprinnelige kostnader blir brukt på 
traktoren selv i løpet av dens liv på opp til 8 år. Det er ikke 
da noen overraskelse å innse at de trenger stadig mer reserve
deler. Fraværet av reservedeler får som følge at man stadig må 
kontrollere unødvendige utgifter til reparasjoner, og fører sel’v 
sagt til gjennomgående produksjonsstans i økonomien. Saken blir 
heller ikke bedret ved at traktorførerne som bruker feil type 
bensin og olje, også bruker dem til formål utenfor jordbruket, 
for eksempel som privatbiler. Artikkelen påpeker at dette ikke 
er et spørsmål om bønder som ikke vet å bruke maskineri, siden 
disse personene er kvalifiserte og har faktisk en spesialstatus 
på brukene. Grunnen må søkes andre steder, og dette er også ar
tikkelens poeng.
For å summere opp: dårlig kvalitet i produksjonen fører til et 
behov for betraktelig mer av de varer som etterspørres, et vold
somt og umettelig behov for reservedeler og en reparasjonsin- 
dustri som har begynt å gi næring til seg selv ved at repara
sjoner både er dårlig utført og har langt større kostnader enn 
nødvendig. Noen vil kanskje si at arbeiderne i USSR er bønder. 
Men det er nå mer enn 40 år siden den første femårsplanen. Er 
barnebarna til bønder også bønder? Arbeiderklassen i USSR kan 
i det minste sammenliknes med den i Japan, og allikevel behand
ler ikke den maskineriet på en måte som sikrer minimal bruk av 
det, eller er stolt over dårlig produktkvalitet. Grunnen har 
lite å gjøre med fortiden, men mye å gjøre med det økonomiske 
systemet.

2. Den langsomme fornyelsen av teknologien

En annen form for sløsing i USSR ligger i den meget langsomme 
introduksjonen av ny teknologi. Mandel snakker om det sosial
istiske systemets overlegenhet når det gjelder en hurtig intro
duksjon av ny teknologi, og fortsetter så med å trekke frem eks
emplet USSR.17 Ingentin kunne være mer korrekt når det knyttes 
til det fremtidige sosialistiske system og samtidig så lite an
vendbart på Sovjetunionen. I virkeligheten står incentivsyst- 
emet i veien for innføringen av ny teknologi.
Dette er et helt trivielt faktum for den som er opptatt med stu
diet av USSR-økonomien, men det er av stor betydning å legge 
merke til måten det skjer på.18 Så lenge det finnes en grunnin- 
dikator i produksjonen, enten denne er fysisk output eller pro
fitt, vil ny teknologi slå i stykker denne indikatoren på sukses 
når den blir introdusert. Ethvert nytt produkt eller ny prosess 
har tallrike problemer som må løses eller glattes ut når det 
gjelder masseproduksjon.
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Eksemplet Rolls. Royce har gjort dette helt klart, men hvor i 
Vesten ririkoene som må tas, ofte blir belønnet, proporsjonalt, 
eller det aksepteres at bare en del av totalinvesteringen vil 
bære frukter, er det ingen tilsvarende incentiver for denne 
risiko i USSR. Mange forskjellige bonusformer er blitt inn
ført og eksisterer fortsatt, men virkningen på produksjonen er 
ifølge sin natur ikke mulig å forutsi, slik at det ikke kan 
eksistere noe reelt incentivsystem så lenge de grunnleggende 
out-putindikatorene eksisterer i verdi eller fysiske termer.
Selv om profitt er en indikator, så kan, dersom da ikke foretak
et fritt kan avskjedige arbeidere som er blitt overflødige og 
prisene blir hevet for å gjenspeile tilbud og etterspørsel, inn
føringen av en ny teknologi eller et nytt produkt faktisk komme 
til å bety en kostnadsøkning som ikke blir kompensert av prisen. 
Det er også den tilleggsulempe at produksjonen må stanses for en 
tid, med det resultat at fabrikkdirektøren vil ha tapt sin bonus 
eller en del av den. 19 Så lenge det er en tydelig mobilitet av 
fabrikkdirektører mellom jobbene - de er ikke så lenge i hver 
jobb - så vil ingen intelligent fabrikkdirektør tillate innfør
ingen av ny teknologi hvis han i det hele tatt har ambisjoner.
Situasjonen er helt den samme ved innføringen av produksjons

utstyr til erstatning for den gamle, av tilsvarende grunner. Den
3. februar 1972 trykket Pravda en artikkel hvor den, med eksemp
el fra en fabrikk i Krasnodar, erklærte at "kollektivet har rent 
ut sagt ikke tilstrekkelig insentiv til å øke produksjonen gjen
nom innføring av ny teknologi ... fornyelsen av fast kapital 
blir ikke belønnet." Alt dette betyr at den nye teknikken og 
ny fast kapital bare blir innført når det er absolutt nødvendig, 
og hovedsakelig som et resultat av administrativt press som ikke 
kan unngås. Sakharov har allerede pekt på det faktum at USSR 
stadig sakker akterut i forhold til Vesten når det gjelder tekno
logi. 20 For ham er dette et spørsmål om potensielt overskudd, 
men det har også en umiddelbar effekt gjennom det at utrangerte 
teknikker og produkter tenderte mot å ha en lavere kvalitet enn 
de mer moderne. Og denne virkningen blir forsterket når pro
duksjonsutstyret ikke blir fornyet. Produksjonen er altså dyr
ere enn under kapitalismen og særlig mye dyrere enn under sosi
alisme. Et illustrerende eksempel som angår forsvars-sektoren, 
er tilfellet med overforbruket av metaller i tungindustriens pro
dukter, antatt å være minst en tredjedel mer enn i USA.21

3. Problemet med de overflødige i produksjonen

Dette bringer oss til den tredie kilden til sløsing i økonomien: 
det enorme antallet underbeskjeftigede personer. I en tale som 
siden er blitt trykket opp, skal en fremtredende økonom i USSR 
ha satt tallet til 15 millioner individer som effektivt kunne 
tas ut av produksjonen, og produktet ville enten forbli uendret 
eller gå opp - altså en fjerdedel eller mer av arbeiderne i 
produksjonen.22 Det skyldes delvis det faktum at i dag kan
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ingen avskjediges som overflødige, slik at innføringen av en ny 
teknologi 'fører til ansettelse av nye faglærte arbeidere i til
legg til de gamle, og dermed til økende kostnader når en endring 
blir innført.23 Som et resultat har det i de siste fem år blitt 
gjort forsøk med overflødige ansatte. Sentralkomiteen erklærte 
ved slutten av 1970 at forsøket med å fjerne overflødighet ved 
Shchekino skulle gjøres allment (hvor arbeiderne effektivt ble 
skaffet nytt arbeid). Men siden loven om avskjedigelse ikke ble 
opphevet, har virkningen hittil vært minimal.24 Det har også 
vært mye snakk om å få kvinnene til å bli hjemme å passe barna, 
for på den måten å redusere arbeidsstyrken, siden 90% av kvin
nene er i arbeid.25 I tillegg er det reell arbeidsløshet. I 
1964-65 var den relativt stor, men selv i dag er den ikke ube
tydelig på grunn av restriksjonene på-arbeidskraftsmobiliteten 
og vanskene med å få arbeid i visse byer.25

4. Den dårlige utnyttelse av produktivkreftene.
Den fjerde kategorien sløsing kunne kalles underutnyttelse av 
kapasiteten, eksisterende eller potensiell. For det første 
skjer det gjennom dårlig ressursfordeling, for det neste på 
grunn av at når det er knapphet på alt, ber foretakene etter så 
mye som mulig, enten de trenger det eller ei. I tilfellet med 
traktorene er det, i følge artikkelen, enorme mengder reserve
deler på depoter på kollektivbrukene over hele landet som lig
ger ubrukt, delvis fordi bruket ønsker å ha dem i reserve og 
dels fordi ingen vet om dem. For det andre er det underutnyttet 
kapasitet på grunn av stans enten i forsyninger eller i fabrik
kens maskiner. 27 Dette reflekterer både dårlig kvalitet og 
manglende planlegging. Og for det tredje er det det såkalte 
"ressurstap,! forårsaket gjennom at anlegg og maskineri tar. mye 
lenger tid å konstruere eller å installere enn beregnet. Som 
alle som har lest sovjetledernes taler vet, særlig Khrushchev *s, 
er dette et problem av massiv betydning, fordi dersom altfor 
mange anlegg eller fabrikker er i en slik situasjon, oppstår 
det faktisk en tilstand hvor fabrikker produserer for flere fa
brikker, d.v.s. for å gjøre ferdig eksisterende anlegg må flere 
anlegg opprettes. Faktisk måtte det erklæres byggestopp for 
anleggsvirksomhet. Når dette skjer, og det gjør det normalt, 
vil planen ikke bli oppfylt uansett hvor lavt den er satt.28 
Etter min mening oppstår dette ikke fordi sovjetiske planer 
bevisst er for stramme, men fordi de vil måtte bli for stramme, 
uansett hvilken vekstrate som er satt.

SLØSERIETS ÅRSAKER

Den siste påstanden trenger en forklaring. Fordi senteret har 
lite reell informasjon, og det er bare de mest detalj ette og 
eksplisitte instruksjonene som virkelig blir fulgt, så følget
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foretakene stort sett logikken som ligger i systemet med bonuser, 
produksjonsindikatorer og sosiale belønninger. Selv om senteret 
insisterer på en lavere output, vil det overalt hvor det er mulig 
automatisk oppstå en overoppfyllelse som blir passende belønnet, 
mens konsumvaresektoren som er i enden av kjeden ikkevmottar til
strekkelige ressurser. De ekstra deler eller artikler som blir 
tilgjengelige, vil øyeblikkelig absorberes enten av ventende an
legg eller av foretakenes lagre i tilfelle knapphet i fremtiden.
Så ville det bli ytterligere krav om nye fabrikker til å produsere 
goder som det er mangel på.
Dette høres ut som et system ute av rasjonell kontroll, og det er 
presis hva det er. Med unntak av omtrent et dusin indikatorer 
satt av senteret, slik som stål, kullenergi etc., er resten av 
senterets arbeid for det meste organisatorisk: å se til at øko
nomien ikke får sammenbrudd, eller om en vil: at den fungerer 
mer friksjonsfritt. Det er dårlig informert, og foretakenes løn
nete personell som kun er interessert i å maksimere sin egen per
sonlige velferd, vil bare oppfylle de formelle instruksene, selv 
om det ofte resulterer i absurditeter. Stilt overfor en situasjon 
hvor de har fordel av å maksimere en indikator, enten den kalles 
profitt eller noe annet, vil de gi senteret gale opplysninger om 
hva som er deres kapasitet og produsere den produktblanding som 
passer dem best. 23 Hvis indikatoren er et fysisk totalprodukt, 
vil de produsere unyttige artikler med lav kvalitet i korrekt 
mengde. Hvis indikatoren er om total salgsverdi, vil de produse
re dyre varer med høy etterspørsel - som i fravær av konkurranse 
fremdeles har lav kvalitet. Og dersom det er profitt som er in
dikator, vil det bli brukt minst mulig produksjonstid og dårligst 
mulig materiale for å få lavest mulig kostnad, til produksjon av 
et produkt med høyest mulig pris og hurtigst mulig omsetning, som 
å fabrikere ikoner eller å lage sko med lavt lærinnhold, mens pro
duksjon av artikler som det nødvendigvis tar tid å selge, som 
bøker, blir unngått. Det er ikke det at alle er uoppmerksom på 
hva som bør produseres, hvordan det bør produseres eller hvilken 
produksjonssammensetning som foretrekkes. Staben i foretakene vet 
det meget godt, men de har ingen interesse av det.
Med andre ord, når økonomien ikke lar seg kontrollere sentralt, 
blir den ikke egentlig planlagt, men administrert. Liberman 
fremla saken slik: ,fDet gamle systemet for økonomisk ledelse var 
godt tilpasset det hovedmål det skulle nå: å mobilisere res
sursene og konsentrere dem omkring statens mest brennende behov. 
Det var hovedsakelig rettet inn mot kvantitativ, utvidet produk
sjonsvekst." 30 Som jeg har vist med sitater er problemet der 
fremdeles. Innføringen av profitt-indikatoren vil ikke i og for 
seg endre situasjonen. I en planlagt økonomi må de demokratiske 
representanter for flertallet - arbeiderklassen - ha bevisst 
kontroll av samfunn og økonomi. Hvis dette mangler, oppstår det 
serier av konflikter og interesser både mellom og innenfor sosi
ale grupper, med det resultat at sentralplanleggernes direktiver
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bare utføres i den grad de faller sammen med individenes per
sonlige' interesser , mens planleggingseliten bare mottar for- 
dreide opplysninger. Som et resultat tapes den grunnoppfat- 
ningen at planlegging letter en mer rasjonell organisering av 
økonomien. Av den grunn er de som betrakter USSR som en ar- 
beiderstat eller som sosialistisk fordi den har en planøkonomi, 
eller at planlegging i det minste er et av symptomene på dette, 
helt på villspor. Det er en organisert eller administrert økon
omi ute av bevisst kontroll. Av Liberman-sitatet ovenfor er 
det klart at dette synspunkt ikke er ukjent i USSR, og faktisk 
har også flere vestlige økonomer kommet til samme konklusjon.31 
Problemet med de fleste av disse er imidlertid at de stiller 
problemet på en fetisj ert måte som ser bort fra de sosiale for
hold som er involvert. Fordi de ikke er marxister, prøver de 
heller ikke å se den vesentlige dynamikk og de lover som oper
erer i systemet.
Historisk er det klart at en organisering av økonomien med mid
ler som til tider var lite annet enn organisert terror, tjente 
til å sikre en viss industrialisering. Ut over dette har imid
lertid resultatet bare vært at systemet produserer økende sløs
eri til tross for alle forsøkene fra eliten på å stoppe dette. 
Sløseriet er økende fordi en mer kompleks økonomi og moderne 
industri krever større eksakthet både i tid og i kvalitet.
Den opprinnelige industrialiseringen var enormt sløsende; når 
det gjaldt det antall mennesker den krevde, var det som å byg
ge pyramider. Men en moderne industrialisert økonomi forutset
ter intensiv utvikling. Jo mer intensiv og kompleks økonomien 
er, desto lengre er kommandokjeden, og desto mindre forståelig 
er industrien f@x administratorene, og videre: desto større 
blir forstyrrelsene og deres relative betydning. Sløseriet selv 
oppstår på grunn av en fundamental konflikt mellom behovet for 
organisering av økonomien og egeninteressen til individene i e- 
liten og in'telligensiaen.
Sem jeg har påstått er det fundamentalt feil å argumentere for 
en konflikt mellom planlegging eller planleggingsloven og mark
edet eller verdiloven. Siden det knapt er annet enn et forsøk 
på å unngå at sløseriet skyver ut all konsumpsjon, har dagens 
organisasjon lite til felles med Preobrazhensky’s planleggings- 
begrep. Den opprinnelige konflikten eksisterte under NEP og re
flekterte de sosiale klasser i denne perioden, slik at påstand
en om at planlegging eller planleggingsloven i en eller annen 
forstand eksisterer i dag, ikke er noe annet enn en mer innvik
let måte å uttrykke det pådet er en arbeiderstat i en eller 
annen forstand.
Det er på tide vi ajourfører våre ideer, særlig når vi skjønner 
at de sosiale grupper som etterhvert ble til, ikke er de samme 
som de i 1928-29. Hvis vi argumenterer ut i fra den aktuelle
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situasjon, må vi med grunnlag i Preobrazhensky’s opprinnelige 
oppfatning erkjenne en annen konfliktform. Istedetfor en plan
leggings lov kan vi snakke om en organisasjonslov som uttrykker 
elitens behov for en opprettholdelse av deres posisjoner og 
privilegier gjennom økonomiens funksjonsmåte. Dette er også 
vesentlig når det gjelder å opprettholde deres eksistens som en 
sosial gruppe.
Mandel har påstått, og jeg siterer: ’’byråkratiet har ikke poli
tiske, sosiale eller økonomiske midler til disposisjon som kan 
få forsvaret av dets egne materielle interesser til å falle 
sammen med den produksjonsmåten som det har sine privilegier 
fra.”32 Hvis vi foreløpig ignorerer noen av termene, så synes 
påstanden svært tvilsom. I den grad den oppfyller sine organ
isasjonsmessige oppgaver som direktører og administratorer, ø- 
konomisk, politisk eller militært, så sikrer eliten faktisk at 
produksjonen blir utviklet. Det faktum at de først brukte naken 
vold og terror for å nå dette målet endrer intet, like lite det 
at denne ikke er så langt under overflaten i dag heller. Jeg 
ville gå enda lenger og påstå at ved fravær av de oppgavene som 
utføres av den nåværende sovjeteliten - mobilisering, tvang og 
koordinering, ville produksjonen antakelig falle til en nega
tiv mengde.32
Mandel hevder derpå med Trotsky at byråkratiet sørger for syst
emets grunnleggende dynamikk gjennom dets konsumentinteresse. 
Hvis dette var alt, blir det vanskelig å forstå hvorfor det i 
det hele tatt har vært noen utvikling i USSR. Det ville se ut 
som om det skjedde på tross av de som administrerer økonomien, 
men hvem sto da bak? Vekst skjer ikke på mystisk vis. Knapp
het har vært gjort til et stort poeng av dem som har hatt det
te synspunktet, men eliten har i en tid hatt inntekter som kan 
sammenlignes med deres motparter i vest. Hvis alt de trengte 
var å konsumere, så ville de bytte russisk tømmer mot britiske, 
eller mer sannsynlig, mot tyske konsumvarer. I den grad de 
handler i egeninteresse,, er det formidlet av deres oppgave, som 
består i å administrere samfunnet. Et medlem av kapitalistklas- 
sen handler også‘i egeninteresse når han akkumulerer merverdi. 
Det essensielle er at de utfører en spesiell sosial funksjon i 
produksjonen som fører til dannelsen av et produksjonsforhold. 
Man må ikke tro at medlemmene av eliten ikke er oppmerksomme på 
motsetningen mellom deres egne direktiver og oppfyllelsen av 
disse. Tvert om så opererer de på basis av at planen ikke opp
fylles, og de tar i betraktning motsatte resultater av hva som' 
er planlagt. Resultatet er at de har en sentral funksjon i det 
eksisterende systemet. Hvis de ble fjernet, ville det enten bli 
total kollaps eller et annet system.
De former for sløsing som er skissert har alle deres basis i de 
antagonistiske forholdene i en del av eliten, i intelligensiaen 
og i arbeiderklassens forhold til eliten som en sosial gruppe.
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At motsetningenes basis ligger i egeninteressen, umiddelbart 
uttrykt, vil ikke si at de alle er interessert i konsumpsjon.
Det viktige poeng ligger i Preobrazhensky1s påstand: at USSR 
ikke hadde sosialismens fordeler, samtidig som kapitalismens 
fordeler var gått tapt.33 Hvis dette overføres til nåtiden, 
betyr det at der ikke er noe annet incentivsystem som kan 
fungere effektivt enn et som er kapitalistisk eller sosialist
isk.
Fabrikkdirektørens incentiv er på den ene siden hans pengebe- 
lønning, betinget av oppfyllelsen av suksessindikatorene, og 
på den andre siden de privilegier og den forfremmelse som 
følger av en korrekt fortolkning av den økonomiske og politiske 
situasjonen. Det er fordi begge disse faktorene er i virksom
het at de sentrale direktiver ikke ganske enkelt blir karikerte. 
Det er ikke en historisk tilfeldighet at det økonomiske system
et er selvmotsigende. Enhver som har lest noe av den sovjetiske 
undergrunnslitteraturen eller som har bodd der en viss tid, har 
merket den allmenne misnøyen som hersker i USSR. Uten tvil 
finns det personer som er nasjonalister, antisemitter og slike 
som av natur er føyelige. Men fordi produksjonsforholdene er 
gjennomsiktige, er de fleste i underordnete sosiale posisjoner 
misforhøyd med systemet. Medlemmene av eliten er selv misfor
nøyde på grunn av systemets ineffektivitet og den stramme kon
troll som behøves.
Den eneste måten systemet kan opprettholdes på er gjennom en ef
fektiv atomisering av befolkningen. Dette oppnås ved at det hem
melige politiet opererer gjennom en serie av midler til sosial 
kontroll, bevisst eller ubevisst. Det viktigste er her at be
folkningen ikke er i stand til å kommunisere effektivt på det 
nivå som trengs for å behandle sentrale problemer i Økonomien. 
Virkningen er at ingen vil rapportere ubehagelige opplysninger, 
ingen vil ta ansvar. Med andre ord: Liksom mellom foretaksdirek- 
tøren og sentrum er det en ugjennomtrengelig barriere som blir 
større på grunn av en lignende barriere som eksisterer både mel
lom individer og mellom de sosiale gruppene, intelligensiaen og 
arbeiderklassen. Det er derfor uunngåelig at hver person bare 
utfører det minimum som trengs uansett hvilke stimuli som inn
føres, med unntak av innføringen av et marked i full skala med 
alle dets sosiale konsekvenser. Det er ikke et spørsmål om verdi' 
loven som virker, men om at hvert individ er privatisert i en 
høyere grad enn hva som noensinne har blitt opplevd i noe sam
funn overhodet. Individets interesser står i skarp kontrast til 
de åpenbare samfunnsinteresser, faktisk i skarpere kontrast enn 
i det kapitalistiske samfunn. Denne holdningen demonstreres tyde
ligst når sovjetiske emigranter ankommer (til vest o.a.) og for 
det meste fortsetter å vise deres sympati for høyresiden, ofte 
det ekstreme høyre, som representanter for individenes rettig
heter.
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På samfunnsnivå uttrykker motsetningen seg som et atomisert sam^- 
funn, atømisert for stabilitet, som må integreres for å fungere, 
og dette blir gjort gjennom eliteorganisering eller det som kal- 
les planlegging. Den kan også uttrykkes som en organisasjonslov- 
messighet, som både utfyller og står i motsetning til en lovmes
sighet av privat fordel eller interesse.

VERDILOVEN

Verdiloven har til nå ikke blitt brakt inn, for å unngå forvir
ring, men noen få bemerkninger må gjøres. Dersom det skal være 
produksjon av merverdi, må det selvsagt være verdi, og for at 
det skal være verdi må det være bytte. Hva sovjetøkonomer sier 
om dette kan betraktes mindre som beskrivelser av virkeligheten 
enn som projeksjoner av hva de gjerne ville se. I alle fall er 
alle skoler representert, fra de som ikke ser noen verdilov som 
virker, til de som ser den utfolde seg i full mundur. På grunn 
av sensuren kan de ikke innrømme at restriksjonene er mye større 
enn, og kvalitativt forskjellig fra monopolkapitalismens.
Først og fremst er distribusjonen, som noen ser som underlagt 
verdiloven, i stor grad direkte. Boliger, som blir fordelt av 
den lokale fabrikk eller bysovjetet med en leie som er så nær 
null at den blir uten betydning, er effektivt utenfor dens virke
felt med visse unntak. Med hensyn til matvarer er de som har 
penger og kan bruke dem de heldige. For mesteparten av befolk
ningen utenom byene er to ting viktigere enn penger: tid (til å 
stå i kø) og de rette forbindelser til å skaffe maten. For ikke 
å snakke om den ikke ubetydelige sektor som dyrker den selv. 
Private jordflekker er utbredt utenom kollektivjordbruket.
Dernest, siden de priser som er fastsatt av staten ikke står i 
noe forhold til kostnadene, og siden disse prisene for mange av 
de varige konsumartiklene, i den grad de eksisterer, er så høye 
at det er utelukket, at flertallet kan kjøpe dem, har pengene 
deres liten verdi. Av den grunn er en bonus på 5 eller 10 rub
ler ekstra for måneden uten mening for de fleste arbeidere. Hva 
de absolutt ikke vil gjøre, er å arbeide hardere som svar på et 
slikt incentiv. Penger som knapt kan brukes, er til liten nytte. 
Heller ikke kan de tjene til oppbevaring av verdier når en ser på 
den måten sovjetstaten i det siste har nektet å betale tilbake 
statsgjeld til befolkningen og vilkårlig har devaluert pengemeng
den. For ikke å snakke om virkningen av enorme prishopp.
Videre, de reelle fordelingsforskjellene mellom de sosiale grup
pene gjøres direkte i naturalform. For eksempel får eliten sine 
boliger, biler med sjåfør og de facto privatbiler, mat, klær, 
helsestell, ferier etc., enten gratis eller til meget lave pris
er i deres egne spesialforretninger. Man må ikke tro at det 
gjelder bare sentralkomiteen: Fabrikkdirektører, offiserer i 
hæren, KGB har alle sine egne forsyningsinstitusjoner. Distribu
sjonen foregår til de sosiale grupper med andre ord direkte
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gjennom statlig fordeling eller gjennom direkte kontakt.
Innen produksjonen selv, og uten konkurranse, er profitten intet 
annet enn et teknisk fenomen, målsetningene har hittil vesentlig 
vært basert på fysiske indikatorer og kjøp og salg mellom fore
takene er hovedsakelig regnskapsfenomener. Hvis altså verdilov- 
en virker, er den fordreid til det ugjenkjennelige. Faktisk vil
le hele kravet om et marked bli uforståelig hvis verdiloven alle
rede eksisterte.
De som har studert denne debatten har lenge forstått at for å le
gitimere hva de ville ha, har de forskjellige sovjet-skolene måt
tet erklære at verdiloven allerede eksisterte. Hvis verdiloven 
allerede i stor grad eksisterer, da er alt de ber om, at den an
tar en mer rasjonell form. Salget av leiligheter til priser som 
arbeiderklassen ikke har råd til, blir lettere å rettferdiggjøre, 
på samme måte som produksjon og salg av dyre biler til intelli- 
gensiaen kan bli akseptert som en reajonell utvidelse av det eks
isterende prissystemet. Dette er det som nå skjer, men det må for 
stås som en hovedendring i det sosiale system. For den fetisjerte 
vestlige (eller østlige) økonom, enten han kaller seg sosialist 
eller ei, kan den foreslåtte innføringen av markedet se ut som et 
teknisk fenomen, men det betyr at det vanlige medlem av intelli- 
gensiaen får betydelige fordeler på bekostning av arbeiderklassen
For å summere opp: Hvis man starter med den antagelse at verdi
loven dominerer i USSR, vil man uten tvil aldri bli motsagt av 
Naville, Cliff og Mattick. Men den forvrengte form som den opp
trer i,betyr at disse forfatterne bruker mer tid på å forklare 
avvikene enn på å drøfte tendensene i samfunnet I
For meg synes det mer nyttig og korrekt å betrakte USSR som et 
samfunn som historisk styrtet kapitalismen, men som fikk sitt 
eget proletariske diktatur fjernet. Resultatet er at det eks
isterer rester av begge formasjoner. Virkningen har vært dan
nelsen av et økonomisk system av en særegen type hvor disse 
levningene tydelig kan oppspores3 men som også mangler begge 
disse formasjonenes fundamentale drivkrefter. Det har derfor et 
høyere nivå av motsetningsfylthet enn i noen annen sosioøkonom- 
isk formasjon. Jeg skal vise hvordan dette gjelder for det så
kalte byråkratiet og for arbeiderklassen.

BYRÅKRATIET OG ARBEIDERKLASSEN

Det var meningsfylt av Trotsky når han før sitt eksil, og an
tagelig i noen år etterpå, henviste til eksistensen av et her
skende byråkrati i Sovjetunionen. Imidlertid, etter trettiåra 
med den grunnleggende industrialiseringen av USSR har det ikke 
vært riktig at alle som arbeider i partiet eller i regjerings- 
apparatet er priviligerte, verken med hensyn til makt eller inn
tekt. Det var riktig i en periode med allmenn knapphet at den
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som hadde „en kontorjobb, var mye bedre stilt enn alle andre. På 
grunn av mangelen på kompleksitet i sovjetøkonomien og de få 
spesialistene var han også de facto i en kontrollposisjon.
Det er årtier siden disse karakteristika har vært tilstede. Den 
allminnelige tjenestemann i apparatet, som behandler de million
er av henvendelser som gjøres i løpet av et år, får mindre enn 
industriarbeiderne, og når det må tas en avgjørelse som det ikke 
finns instrukser for i håndbøkene, så vil han avstå fra å ta den
ne. Det er nå mer enn 14 millioner partimedlemmer, og det er ik
ke vanskelig å vise at tett opptil halvparten av den mannlige in- 
telligensiaen tilhører partiet. Likevel er deres lønn og posisjon 
ofte ikke mye bedre enn den vanlige halvfaglærte arbeider. Med 
andre ord, den herskende og priviligerte gruppen i USSR er kun en 
del av det som kalles byråkratiet - den er dets egen elite.
Av to grunner har jeg kalt det en elite, ikke en klasse. For det 
første var det historisk, inntil for tyve år siden, slik at mobi- 
litetsraten inn i eliten eller den høyeste sosialgruppen var så 
høy at denne ikke hadde oppnådd stor nok kohesjon til at en kunne 
snakke om en klasse. Som jeg har antydet er det ikke lenger slik 
i dag. Den sosiale mobilitet både inn i og ut av eliten er meget 
redusert, mens dens felles interesser har blitt mer fremtredende. 
Ikke desto mindre er det i dag fremdeles riktig å si at det er en 
sosial gruppe med indre motsetninger. Den sosio-økonomiske kon
flikten mellom organisasjon og privatinteresse eksisterer innen 
eliten selv og gjør den til en ustabil gruppe. Deler av den er re
elt undertrykt, om ikke i samme grad som det vanlige medlem av 
intelligensiaen. Det er ikke, som endel forfattere som Parkin og 
Mallet synes å tro, nødvendigvis et spørsmål om teknokratiet er i 
ferd med å overta. 34
Hvis en ser på sammensetningen av Sentralkomiteen blir en umiddel
bart slått av den høye andelen av ingeniører så vel som av den 
meget høye andel som har høyere utdanning. Det er således tvilsomt 
om en kan snakke om forskjellige interesser på det grunnlag, som 
om noen ønsket effektivitet og andre ikke. Ben vesentlige forskjel
len går mellom de som må administrere samfunnet i sin helhet og 
følgelig må underordne sine umiddelbare interesser^ og de som ik
ke gjør det. Dersom de økonomiske reformene krever mye høyere 
kjøttpriser, noe som effektivt ville gjøre mer kjøtt tilgjengelig 
for de med mye penger, men mindre for arbeiderklassen, og på den 
måten føre til Økt arbeid for det hemmelige politi, så ville de 
tenke seg om to ganger om hvorvidt slike tiltak burde innføres. Hel
ler ikke må vi anta, som noen forfattere gjør, at mennene på toppen 
er så bundet til det som eksisterer at de under et mer effektivt 
markedssystem ville være uten arbeid. Tvert om har disse mennene en 
ekspertise som ville trenges under ethvert system, men antagelig 
ikke minst i et markedssystem hvor organisatorens rolle ikke er u- 
kjent. Den motsetning som eksisterer i eliten rører ved kjernen i 
systemet.

75



Dernest, siden Trotsky’s tid, har det vokst opp en 9 million 
sterk hær av akademikere som faktisk utgjør en sosial gruppe 
med egne interesser. På de høyere nivåene er den en del av 
eliten, men resten er utelukket fra maktposisjoner og har en 
levestandard som ikke er stort høyere enn arbeiderklassens og 
ofte til og med lavere. Det er disse som ville ha størst for
del av økonomiske reformer og de som mest ønsker å endre det 
økonomiske systemet. De er de mest privatiserte og de som er 
mest imot organisasjon. De identifiserer sentraladministrasjon 
med sosialisme. Ikke uventet er de den gruppen som er størst 
tilhenger av den rene kapitalisme, vanligvis i form av en ukri
tisk beundring for USA og virkningene av det private næringsliv. 
Ikke overraskende foreslår den nåværende femårsplanen å øke 
deres inntekter hurtigere enn arbeiderklassens, for å dempe 
deres misnøye.
Marxistiske teoretikere har inntil nå handlet som om denne so
siale gruppen aldri var blitt til, og som om de spiller samme 
rolle i USSR som de gjør i Vesten. Der hvor produksjonsmidlene 
er nasjonalisert utøves makten gjennom yrkesposisjoner, slik at 
de som har det som intelligensiaen, og som ikke er på toppen av 
yrkesstigen, utgjør en distinkt sosial gruppe basert på deres 
posisjon i samfunnets arbeidsdeling. Siden de er fysisk adskilt 
fra arbeiderklassen og i realiteten konkurrerer med dem om en 
del av distribusjonsmidlene, og betrakter seg selv som i og for 
seg berettiget til en levestandard høyere enn arbeiderklassen, 
har de to gruppene hittil stått i skarp motsetning til hverandre. 
Det er for en stor del som et resultat av samfunnets atomisering 
at arbeiderklassen og intelligensiaen er skilt av en enorm sosial 
avstand. Effekten av dette har vært å stabilisere et ellers høyst 
ustabilt system. Siden intelligensiaen ev stevkt elitistisk og 
bqve intevessevt i deves egne affærer^ er den spaltet av fra den 
eneste kraften som kan endere samfunnet. Således blir de ekstremt 
pessimistiske, mystiske (den russiske sjelen, tro på Gud) og 
nasjonalistiske. Eliten har derfor lykkes i å opprettholde syst
emet til tross for motsetningene. Dette er selvsagt ikke dens en
este midler. Arbeiderklassen, som følgelig forakter intelligens
iaen, kan stoles på som støtte for eliten mot intelligensiaens 
krav.
Intelligensiaen, såvel som samfunnet, er delt av en kjønnsbestemt 
utbytting som utfører en lignende formidlende rolle som negrene i 
USA. De dårligst betalte jobbene blant intelligensiaen og arbeid 
erklassen blir utført av kvinner. Den nesten fullstendige syssel 
setting av kvinner i Sovjetunionen er en del av det jeg har kalt 
for historiske rester av proletariatets diktatur, men den er blit 
uthulet og nesten snudd til sin motsetning av den overveldende 
andel kvinner som er ansatt i de minst prestisjebetonte, minst an 
svarsfulle jobbene i de minst betydningsfulle sektorene av økon
omien. Som resultat tjener menn alt i alt i gjennomsnitt minst 
50% mer enn kvinner.^5 Deres større betaling og mer ansvarsfulle
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posisjoner er en direkte konsekvens av utbyttingen av kvinner i 
samfunnet. Kvotesystemer og utelukkelser finnes for visse pro
fesjoner og kvinneyrker og - iblant - også for jøder.
Til slutt vil jeg gjerne drøfte motsetningen mellom arbeiderklas
sen og eliten. Jeg har påstått at siden det er en' konflikt mellom 
egeninteresse og organisasjon, antar den en ekstrem form, som mel
lom intelligensiaen og eliten, og resulterer i handlinger av den 
type som jeg har beskrevet på bedriftsnivået. Intelligensiaen har 
i det minste sine egne interesser å fremme, men arbeiderklassen 
har med visse perifere unntak ingen incentiver i det hele tatt i 
produksjonen. Den befinner seg i en situasjon hvor produksjonsfor
holdene er gjennomsiktige og hvor elitens privilegier er åpenbare.
Men arbeiderklassen er atomisert slik at bare fent tilfeldig og 
spontan handling er mulig. Det uunngåelige resultat er at det 
produseres på lavest mulig nivå, og siden det hverken er reelle 
sanksjoner eller belønning, ved at de ikke kan bli avskjediget el- 

* ler få en reell pengemessig kompensasjon for ekstra anstrengelser, 
så lager de produkter med lavest mulig kvalitet, på sakte fart og 
med et minimum av anstrengelse. 33 Om det ikke hadde vært for kon- 
kurransedyktighetskampanjer og appeller om høyere kvalitet, er det 
tvilsomt om særlig mye mer ville blitt produsert fra år til år.
Dette gir oss en annen hovedgrunn til at stramme planer alltid for
blir stramme: arbeideren vil justere nedover, men bare med store 
vansker oppover.
For å sammenfatte: arbeideren fremmedgjør sitt arbeid på en slik 
måte at han maksimerer sløsingen i samfunn og økonomi. Han blir ef
fektivt kontrollert gjennom det innenlandske passet som ikke til
later flytting til de større byene, gjennom en arbeidsbok, gjennom 
et hemmelig arkiv og gjennom KGBTs operasjoner i fabrikken, for ikke 
å snakke om hans bosted som bestemmes av fabrikken. Hvis noen mener 
at alt dette eksisterer under kapitalismen, tar han feil. En grad av 
kontroll som den som eksisterer i USSR, har aldri eksistert noe sted.
Uten tvil blir det trukket ut et overskudd av arbeideren som for en 
stor del blir forspilt. Men om dette skal kalles lønnsarbeid med ut
pressing av merverdi, forutsetter det et bytte. Men hele innebyrden 
av hva jeg har sagt er at produksjonen bare holdes sammen gjennom 
tvang, med en tvilsom avkastning for begge parter. Det er en mer el
ler mindre gjennomsiktig og tvungen uttrekking av overskuddet. Men 
det gir like god eller dårlig mening å kalle det lønnsarbeid/merverdi 
som å kalle det føydalisme.
På den andre siden skulle det være klart fra det jeg har sagt, at 
eliten på ingen måte kan sies å handle i arbeiderklassens interesse.
I den grad regimet er i.arbeiderklassens interesse, som med hensyn 
til den slappe produksjonsdisiplinen, er dette kun fordi arbeider
klassen ikke vil tolerere noe annet. Hva arbeiderklassen oppnår gjør 
den nesten på samme måte som fagforeninger gjør det i vest: gjennom 
ikke-samarbeid eller direkte aksjon: streik. En tendens i retning av 
markedet ville uten tvil føre til en refordeling av inntekten bort fra
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arbeiderklassen, til arbeidsledighet og strammere arbeidsdisi
plin, for ikke å snakke om til høyere matvarepriser. I den grad 
det (markedet o.a.) faktisk har blitt innført, er det dette som 
allerede har skjedd, men dette må verken forstås som kapital
isme eller en bevegelse videre bort fra en arbeiderstat. I følge 
sin iboende logikk er det et skritt i retning av kapitalisme, 
siden det reelt vil innføre det kapitalistiske incentivsystemet 
basert på profitt og konkurranse sammen med arbeidsledighet. 
Samtidig vil intelligensiaen bedre sin posisjon og eliten bli 
mer trygg. Dette er tendensen, og det er en uunngåelig tendens 
som i dag bare blir vesentlig holdt tilbake fordi arbeiderklassei 
ikke vil tolerere den. Men arbeiderklassen henger fast i den mot
sigelsen at det eksisterende systemet synker dypere inn i krise. 
- Dette års mislykkete avling er ingen tilfeldighet og sløseriet 
er bare økende, slik at dersom markedet ikke blir innført, vil 
de antagelig ha lite å vinne i det lange løp. Deres eneste løs
ning er sosialisme, en revolusjonær styrtning av den herskende e- 
lite i Russland.

NOTER. *■*

1) T.Cliff:"Russia: A Marxist Analysis", (3rd Edition, Aug. 
1970) (...)

2) C.Wright Mills: "The Sociological Imagination" (OUP
1959), s.197.

2a) Se B.RabehlTs artikkel. NEP = nden nye økonomiske poli
tikk” i perioden 1921-29 (o.a.)

3) Dvenadtsaty STezd RKP(B) (1923) republisert Moskva 1968, 
s.144.

3a) "Fremmedgjort på en gjennomsiktig måte" låter umiddelbart 
som en selvmotsigelse. Fremmedgjøring under kapitalismen 
skyldes iflg. Marx nettopp den ugjennomsiktligheten- i seg 
selv som kapitalismen frembringer på grunnlag av vare- 
fetisjismen. Et fremmedgjøringsbegrep som skal være an
vendelig på ikke-kapitalistiske samfunn, må følgelig ha 
en annen begrunnelse. Dette fremgår av artikkelen senere 
(Red.).

4) Se note 1) ovenfor.
5) Joint Economic Committee; Congress of the United States:

"Economic Performance and the Military Burden in the 
Sovjet Union"s Washington 1970.

6) Den nøyaktige andel er et innviklet spørsmål: Mervyn Matt
hews siterer gallupper (side 83 og 94) som viser at andel
en for familier med inntekt på 200r. eller deromkring er 
ca. 56%; "Class and Society in Soviet Russia" (London 1972). 
Et noe høyere tall synes å fremkomme hos V.V.Shvyrkov:

^ "Zakonomemosti potrebleniya promyshlennykh i prodovol*~

Artikkelen er hentet fra CRITIQUE, vol.nr.1,1973. Se annonse 
for CRITIQUE i Vardøger nr. 8/76.
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stvenykh tovarov", s.200 (Moskva 1966). Det har vært stilt 
spørsmålstegn ved om slike gallupper er til å stole på når 
en tar i betraktning utvalget (Absees okt. 1970,s.106).
Det vesentlige er at en overveldende andel av et allminne- 
lig arbeiderfamiliebudsjett utgjøres av mat og drikke.

7) Joint Economic Committee ovenfor, s.222. I bransjen for 
maskinredskaper er fire ganger fler personer sysselsatt 
med reparasjoner enn i produksjonen av nye maskinredskaper. 
Tvudj (fagforeningenes avis i Sovjetunionen, o.a.) 11.11. 
1965..

8) 74.4% av industriinvesteringene var investeringer i produk
sjonsmidler i 1966, og dette tallet hadde vært økende hvert 
år fra 1946 og opp til den tid. Narodnoe Khozyaistvo V 
1970 (Moskva 1971), s.23. I 1972 økte igjen investering
ene i produksjonsmidler med en høyere rate enn invester
ingene i konsumpsjonsmidler. Pravda 30.1.73. Se også 
note 11.

8a) Det er litt uklart hva forfatteren mener med forskjellen mel
lom ’’sosioøkonomisk formasjon’1 og ’’system”. Systemet synes å 
være betinget av byråkratiets rolle. I forhold tn en 
sosioøkonomisk formasjon er byråkratiet et "fremmedlegeme” 
som bare kan eksistere ved sine egne midler (Red.).

9) Industrializatsiya SSSR 1933-37 (Moskva 1971),s.23.
10) KPSS v Rezolyutsiyakh i Resheniyakh del 2 (Moskva 1953) 

s.1116.
11) Den ferskeste formuleringen kom i en tale av Baibakov, for

mann i Gosplan (Sovjets høyeste planleggingsorgan, o.a.) 
den 18.12.72. {Pravda, 19.12.72) til sentralkomiteens plen
um. Baibakov bekreftet på ny behovet for å heve levestand
arden, i samsvar med kravet fra plenum og den 24.kongressen. 
Allikevel skal avdeling I vokse med 6.3% og avdeling II med 
4.5% i 1973. (Henholdsvis for produksjonsmidler og konsump- 
sjonsmidler, o.a.). Reserveringen av ekspansjonsratene sam
menliknet med femårsplanen reflekterer i følge ham delvis 
forsinkelser i fullføringen av bygging av anlegg. Punktet 
behandles mer detaljert nedenfor. Enda mer slående er at 
maskinindustrien skal vokse med 10%, men lettindustrien med 
4%. Matvareindustrien vil øke med totalt 2%. Dette reflek
terer åpenbart delvis virkningen av den dårlige høsten, men 
denne er ikke ganske enkelt et resultat av dårlig vær.

12) A.Erlich: "The Soviet Industrialisation Debate. 1924-28", 
(Harvard 1960), s.169. Siden Preobrazhensky’s faktiske ar
beid aldri ble trykt, men bare sitert, er det umulig å vite 
hvilke former for løsning på overakkumulasjon han forestilte 
seg. Løsningen er faktisk oppdaget - brudd med eller utvid
else av sammenknytningen med konsumpsjonen er ikke inkonsi- 
stent med hans analyse.

13) Etter å ha pekt på de ca. 30-40 millioner personer syssel
satt i forsvar og på de ufordelaktige bytteforholdene med
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utlandet, sier den fremtredende sovj et økonomen Agan-B.egyan: 
"Men de ytre årsaker er ikke de hovedårsaker som har ført 
til vår vanskelige økonomiske situasjon. Hovedårsakene er 
indre faktorer. Først den feilaktige økonomiske utviklings
retningen til landet vårt. Dernest, utilstrekkelighetene i 
vårt planleggingssystem, i våre incentiver og økonomiske 
administrasjon, sett i forhold til det praktiske livs krav.'1 
Socialist Commentary, oktober 1965, s.8.

14) Lisichkin peker på dette perspektivet når han sier at økon
omiens defekter kan analyseres og skritt bli tatt som uten 
tvil er fornuftige, men det viser seg "at avkastningene på 
utleggene overraskende er mye lavere enn forventet". Helt 
riktig slutter han at der hvor "feilene" stadig gjentar seg 
er det ikke avhengig av individer, men om en korrekt virke
måte for den økonomiske mekanismen. G.Lisichkin: nWhat does 
man need?” Zvezda, årg. 3, s.120-121.

15) Dette ble sagt av akademimedlemmet Kantorovich i hans ar
beid ”Best Use of Economic Resources" Som i Russland kom 
ut i 1959 og på engelsk i 1965, Pergamon Press, Oxford. Det 
han virkelig refererer til er teknikker i beslutningstaking 
og kontroll, d.v.s. han ser problemet fra elitens synspunkt. 
Han viser til flere eksempler på sløsing, f.eks. hastverk og 
forseringer ved slutten av en periode, men mislykkes i å ana
lysere deres årsaker, unntatt i overfladiske, tekniske term
er. I sitatet ovenfor snakker Lisichkin om 1. hindringer for 
teknisk-vitenskapelig fremgang, 2. kvalitet, 3. disposisjon
er i utviklingen av sektorene, 4. feil i lokalisering og i 
produksjonsspesialisering. De to siste er føyd inn under 
overskriftene i teksten. Imidlertid, av spesiell betydning 
er spørsmålet om holdningene til de fremmedgjorte arbeiderne 
som har ført både til lave normer for virksomhet og til re
lativt lav aktiv sysselsetting i løpet av dagen. Uansett kon
trollen og avgjørelsene ovenfra, vil dette bare forandres 
hvis hele systemet blir forandret. Se note nedenfor. En me: 
detaljert drøfting med sammenligning med Vesten og som bruke: 
begrepene potensielt og aktuelt overskudd, vil komme i sen
ere nummer. (Kantorovich vant nobelprisen i økonomi i 1975. 
Red.).

16) Dette følger av en sammenlikning med tallene som er gitt i 
det arbeid som er sitert i 5) ovenfor, hvor det sies eks
plisitt. Den sovjetøkonom som er sitert i note 13) har på
stått det samme, d.v.s. at fler personer reparerte istedet- 
for å lage maskineri i 1965; Socialist Commentary> oktober 
1965, s.8. Se også note 7) ovenfor, hvor det poeng at det 
var fire ganger så mange opptatt med reparasjoner av maskin- 
verktøy enn i produksjonen, må føyes til det faktum at 1/3 a^ 
maskinverktøyet var til reparasjon. Trud. 11.11.1965.

16a) Marx inndelte produksjonen i to hovedsektorer, sektorene
for produksjon av produksjonsmidler(sektor I) og av konsum- 
midler (sektor II). Ticktins ironiske antydning om en 3. 
sektor, er sektoren for reparasjoner (Red.)
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17) Ernes-t Mandel: "Europe vs. America"> London 1970, s.
31. "Oppfinnelse og vitenskapelig oppdagelse, den 
teknologiske revolusjon og industrielle innovasjon 
har nesten blitt synkronisert i det landet" (USSR).
I en fotnote viser han at ordet "nesten" refererer 
til de disincentiver som fører til "en senkning av 
hastigheten i teknologiske forbedringer." Denne 
retardasjonen er imidlertid større enn under kapit
alismen.. Under kapitalismen er det positive incent- 
iver som vil føre til en eventuell bruk av oppfin
nelser, men de negative belønningene i USSR er så 
store at ordet nesten bedre kunne erstattes av 
"ikke".

18) L. Gatovsky, i et møte i det sovjetiske vitenskaps
akademi holdt den 13-14.12.1965, påsto spesielt at 
det var for liten forbindelse mellom forskning og 
industri, og at det ikke var nok nytt maskineri i 
foretakene. Vestnok Akademii Nauk SSSR 2/66. Et 
engelsk resyme er Soviet Studies Information Supple
ment, juli 1966, s.33.

19) På en konferanse om forbedringér i planleggingen og 
økonomiseringen med arbeidet i. økonomien, holdt i 
Moskva 14-17. mai 1968, sier Baibakov helt klart at 
"innføringen av teknisk-vitenskapelige fremskritt ikke 
blir behandlet på best mulig måte. Det tekniske ni
vå i mange foretak tilfredsstiller ikke de moderne 
krav." Han fortsetter med å vise til det faktum at 
forskningsresultatene ikke blir tilfredsstillende ut
nyttet. Han snakker om flere økonomer som ikke ser 
profitt som en løsning, siden innføringen av nye 
teknikker fører til en profittnedgang. Han fremleg
ger imidlertig ingen løsning, men kommer med den ab
strakte påstand at problemet kan løses. Siden det ikke 
hittil er blitt løst i USSR, kan han uten tvil komme 
med liknende uttalelser i fremtiden.

20) A.D.Sakharov: "Progress3 Coexistence & Intellectual 
Freedom"3 (London 1968), s.6.

21) Samme sted som i note 5) ovenfor.
22) Således leser vi i en artikkel av N. Barzin: "Ob 

Osnovakh Sotsialisticheskogo normirovaniya truda,r fra 
Ekonomicheskaya Fauka nr. 3, 1963, s.43, at som et 
resultat av et relativt fravær av normer er det ulik 
fordeling av arbeid på arbeiderne og for lav syssel
setting i løpet av arbeidsdagen. Innføringen av såkalte 
vitenskapelig baserte normer kunne føre til avskjedig
else av fra 7-22% av de ansatte.
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23) N aseleniye 3 Trudovye Re sur sy SSRX. Valentey og 
Sorokin (red.)» (Moskva 1971), poengterer re
lativt detaljert på sidene 21-23 og igjen på 
s. 186 at fabrikkene foretrekker å ha en ar
beidskraftreserve, slik at vitenskapelig fremgang ikke 
fører til at arbeidskraft blir refordelt (mellom fore
takene, o.a.). Som et resultat går kostnadene opp.

24) Ekonomicheskaya Gazeta, 1/71. Eksperimentet på Shchekino 
dreide seg om effektiv avskjedigelse av en betydelig del 
av arbeidsstokken og en refordeling av den innsparte 
lønn blant dem som var igjen. I de eksempler som ble gitt 
ble arbeiderne normalt funnet annet arbeid, slik det 
kreves av sovjetisk lov. Hovedpoenget er imidlertid den 
store prosent av arbeidsstyrken i byene som er undersys- 
selsatt. Se også 26) nedenfor.

25) I en detaljert artikkel i Smena3 10:5.1970, basert på 
demografikonferansen i Minsk i 1969, under et slagord om 
nødvendigheten av at kvinnene er feminine, blir det frem
skaffet det synspunkt at kvinnene trengs i hjemmet til å 
sørge for en stabil familie, s.22-24.

26) Se Agan-Begyan, note 13) ovenfor, som i 1964-65 snakker 
om 25-30% arbeidsløshet i små og middelstore byer. I et 
nyere arbeid: Valentey og Sorokin(red.) op.cit., blir 
karakteren av arbeidsløsheten i små og middelstore byer 
undersøkt i mer detalj, spesielt i kap. 4.

27) Se for eksempel Ekonomicheskaya Gazeta nr. 15 for 1967.
28) Som referert til i note 11), grunnga Baibakov delvis det 

siste årets mislykte plan med ufullført byggevirksomhet.
I den detaljerte rapporten i Pravda3 30.1.83 får vi vite 
at i mange tilfeller har planene om produktivitet og pro
fitt på kapitalinvesteringer ikke blitt oppfylt. Tiden 
brukt på å fullføre arbeidet har i mange tilfeller gått 
ut over den normerte. Virkningen, får vi lakonisk vite, ei 
at "volumet av uferdig byggevirksomhet har økt".

29) Således får vi høre om Røde Proletariat maskinredskaps- 
fabrikk som produserte 6118 enheter av et verktøy når de 
ikke trengte produsere mer enn 75, og som følgelig redu
serte mengden av en annen type i deres produksjon til det 
halve. Grunnen var at det overproduserte maskinredskapet 
var mer profitabelt. Denne illustrasjonen bringer også 
frem det poeng at innføringen av profitt i fravær av et 
fullt utformet marked hjelper lite. Andreev og Kiperman: 
"Planirovanie i stimulirovanie technicheskogo progressa", 
Voprosy Ekonomiki 13 1972, s.74.

30) Sitert av Michael Ellman i Soviet Planning Today3 Cam
bridge 1971.

31) Se nevnte verk av Ellman ovenfor og dessuten Paul Craig 
Robertson1s:"Alienation and the Soviet EconomyI dette 
arbeidet og i hans andre utmerkete arbeid rrEconomic Re
form in the Soviet Union"3 P.E.P.London 1969, har Ellman
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vist mange av formene for sløsing uten å prøve å finne 
de sosiale årsaker.

32) International Socialist Review> juni 1972, s.17.
32a) Her tenkes antagelig på en tilstand hvor det produseres 

mindre enn til å dekke nedslitingen i økonomien. Altså 
en tilstand som ikke rekker til enkel produksjon (o.a.)

33) Dette var et gjennomgående tema i hans arbeider. I Vest- 
nik Komnrunisticheskoi Akademii 2/1923, s. 186, formulerte 
han det slik: "Historisk betraktet er uten tvil den sosi
alistiske formen høyere enn den kapitalistiske. Dette er 
til stor trøst, særlig når den høyere formen fungerer dår
ligere enn den lavere formen."

34) "Bureaucracy and Technocracy in the Socialist Countries", 
Serge Mallet, Spokesman Pamphlet- nr.6.,F-P$rkin: "Class> 
Inequality and Social Ordern (London 1970). s

35) Se Rimaschecskaya: "Ekonomicyesky Analiz Dokhodev Rabo- 
chikh" i Slizhashikh", (Moskva 1965) kap. 2.

36) At den fremmedgjorte arbeider tyr til flasken eller til 
andre ting som reduserer hans arbeidskapasitet må forvent
es. "Den åpenbart høye hyppigheten av drukkenskap blant 
menn i arbeiderklassen med lav utdannelse og med middéls 
eller lave kunnskaper antyder ... at visse former for al- 
koholpatologi kan være forbundet med deprivasjonen og kjed- 
somheten i sovjetisk underklasseliv". Walter D.Connor:
nDeviance in Soviet Societyn (New York og London) 1972, 
s .57.

Oversatt av Rune Sakslind 
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Arne Overrein:

Byråkratiets utenrikspolitikk 
og Sovjetunionens internasjonale 
stilling

Innledende bemerkninger

Da det stalinistiske byråkratiet i åra omkring 1930 trådte fram 
på scenen som en historisk realitet, betydde dette et veldig 
tilbakeslag for den internasjonale arbeiderbevegelsen og en kri 
se for den marxistiske teorien. Siden ingen kunne forutsi dets 
oppkomst - og særlig ikke dets opprinnelse i parti- og statsby- 
råkratiet - ble denne historiske vendingen en kilde til stadig 
usikkerhet og splid innen den kommunistiske bevegelsen, noe his 
torien opp til denne dag kan vitne om. Spørsmålet om Sovjetuni 
onen er ikke ganske enkelt spørsmålet om et bestemt landområdes 
historie etter 1917, men i sin konsekvens et spørsmål om hva 
Slags samfunn vi sosialister og kommunister kjemper for og om 
mulighetene for å utvikle denne samfunnsformen. Således-blir 
dette spørsmålet forvandlet til et spørsmål om marxismens statu 
under de nåværende historiske vilkår, dvs. til et spørsmål om 
riktigheten av de opprinnelige prognosene til Marx og Engels. 
Stalinismens seier betydde den endelige ødeleggelse av prole
tariatets diktatur, framveksten av et nytt makthavende sosialt 
sjikt i ly av parti- og statsapparatet. Men det betydde ikke at 
Sovjetunionen som statsdannelse gikk under. Etterhvert som Sov
jetstaten viklet seg stadig mer inn i kompliserte forbindelser 
med kapitalistiske stater, ble det tvingende nødvendig for rev
olusjonære verden over å ta standpunkt i en lang rekke inter
nasjonale spørsmål som bare hadde en uklar og indirekte for
bindelse med kampen for sosialisme de førte. Og i dag - etter 
at Sovjet er trådt frem som en absolutt stormakt etter 2. verd
enskrig og etter at motsigelsen mellom Sovjet og Kina er trådt 
frem og nettopp utspilles innafor rammen av det internasjonale 
statssystem, - er denne nødvendigheten ganske åpenlys.
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Når proletariatets diktatur (om enn aldri så svakt og utilfreds
stillende) ble avløst av byråkratiets diktatur, så må vi også 
anta at dette ga seg konsekvenser på det internasjonale plan. 
Stalinismen er alt annet enn et nasjonalt fenomen, dens grunn
leggende forutsetning var jo nettopp tilbakeslaget for den in-, 
ternasjonale kommunistiske bevegelse på 20-tallet, noe som førte 
til Sovjetunionens tiltakende isolering. I sin tur fikk stalin- 
ismens konsolidering i Sovjetunionen, mektige effekter både på 
den internasjonale arbeiderbevegelsen og overfor de kapitalist
iske statene. Det gjelder altså å vise sammenhengene mellom den 
indrepolitiske og den internasjonale utvikling i Sovjetunionens 
tilfelle. er også interessert i sammenhengen mellom den real- 
historiske og ideologiske utviklingen, dvs. få frem de karakter
istiske modifikasjoner av den marxistiske teorien som byrå
kratiet har foretatt for å legitimere sin internasjonale poli
tikk.
Selv om denne artikkelen i sin konsekvens inneholder en klar kri
tikk av Sovjetunionen, så er hovedhensikten ikke å skape en sterk
est mulig politisk effekt i form av en moraliserende fordømmelse. 
Hensikten er heller å bidra til at debatten om Sovjetunionens in
ternasjonale politikk kan bli ført i noe mer edruelige former og 
på et materialistisk grunnlag, der man-spør etter årsakssammen
henger og der de forskjellige faktorer som trekkes fram,ikke står 
i et logisk inkonsistent forhold til hverandre. Man kan f.eks. 
ikke på en og samme tid si at Sovjet er imperialistisk og at land
et er i ferd med å koloniseres av vestlig kapital. Ingenting er så 
lett som å plukke fram en bunke "eksempler” uten noen indre sam
menheng med hverandre, som så skal "bevise" sovjetledernes onde 
hensikter. Med en slik metode kan man jo bevise nøyaktig det man 
på forhånd har bestemt seg for. "Analyser" som består av enkelt
stående eksempler har den egenskap at eksemplene ikke forholder 
seg til dypereliggende teoretiske utsagn. Det hele reduseres til 
empiri pluss' den moralske lærdom. En slik teoristruktur er for
anderlig ganske enkelt ved at eksempler blir kuttet vekk og er
stattet med nye, uten at man behøver å gå den besværlige veien om 
teorien og etableringen av et nytt forhold mellom teori og empiri. 
Den passer for politiske bevegelser der den teoretiske dogmatisme 
lever side om side med den politiske opportunismen, der troen på 
egen ufeilbarlighet og vaklingen i praktisk politikk er like frem
tredende trekk. Den veien vi forsøker å gå er sikkert mer besvær
lig og den gir sikkert ikke de raskeste resultatene, fordi den tar 
sikte på å etablere et teoretisk grunnlag for bedømmelsen av de 
enkeltstående begivenhetene. Det er heller ikke å utelukke at de 
årsakssammenhengene som i det følgende blir antydet, vil vise seg 
som feilbedømminger. For arbeidet med å etablere en teoretisk 
sammenheng er i sin karakter vanskeligere enn å rote sammen den 
empirien som passer inn i den til enhver tid fastlagte politiske 
1 in j en.
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1. Revolusjonens nederlag - en objektiv nødvendighettf?

Som følge av revolusjonens nederlag i vest ble Sovjet utover i 
1920-åra forbildet og mønstret på et sosialistisk samfunn i den 
internasjonale arbeiderklassens øyne. SUKP(b) ble det dominer
ende parti innenfor Den kommunistiske internasjonale. Nettopp 
disse konstellasjonene gjør det vanskelig å overdrive de nega
tive effektene stalinismen fikk overfor arbeiderbevegelsen og 
overfor den marxistiske teoriens og de kommunistiske organisa
sjonenes videre utvikling. Overfor arbeiderklassen ved at det 
de betraktet som idealet på sosialisme slett ikke viste seg å 
være så ideelt. Overfor de kommunistiske partiene gjennom en 
sekterisk splittelse og et byråkratisk partiregime.
Det stalinistiske byråkratiet gav dermed det internasjonale bor; 
erskapet en hjelpende hånd i en trengt situasjon. Borgerskapet 
hadde ikke tenkt seg en slik utvikling, men^det tok ikke lang t 
før den ble registrert. Man priste Stalins ’’realisme" og kon
sentrasjonen om de rent nasjonale oppbyggingsoppgavene. Fra 
borgerlig-mensjevikisk hold kunne situasjonen etter stalinismen; 
konsolidering beskrives i følgende ordelag:

"Hver gang sovjetregjeringen avvek fra gjennomføringen av 
den nasjonal-russiske oppgave og ville virkeliggjøre sitt 
kommunistiske og internasjonale program ... måtte de tåle 
nederlag. Når den derimot med sin egen energi og hardnak- 
kethet vendte seg imot gjennomføringen av de nasjonale ø- 
konomiske og sosiale oppgavene, fikk den alltid folkemas
senes understøttelse (!), særlig fra den unge generasjon, 
og da hadde den alltid suksess. Etterhvert som regjering
en, folket og det nye sjikt av intellektuelle vant erfarii 
i statsledelse, trådte disse oppgavene stadig sterkere i 
forgrunnen ... . Samtidig førte de med seg dyptgående fo: 
andringer i ideologien til makthaverne og deres omgivelse:

Mens vi ikke finner noe nærmere belegg hos forfatteren for påst; 
en om folkemassenes understøttelse av regimet, prises følgende ' 
former" som et ledd i oppfyllingen av de "nasjonal-russiske" op] 
gavene: "Stor betydning fikk innføringen av akkord- og premiesyj 
emet for arbeidslønnen og gjennomføringen av en streng produksj( 
disiplin i fabrikkene og gruvene."1 Det er i seg selv et intere* 
sant forhold at gamle mensjeviker - som forlengst har forkastet 
sialismens og kommunismens idealer som en farlig ungdommelig il' 
sjon - inntar en positiv holdning til det "nye Russland" som by£ 
ges opp. Men det er en annen side ved saken som interesserer 05 
Var den veien Stalin og hans fraksjon slo inn på* en historisk n<j 
vendighet, diktert av de nå engang gitte "objektive forhold"? Vc 
Altså de sovjetiske folkemassenes lidelser og reduksjonen av Kon 
internpartiene til redskaper for landets utenrikspolitikk uttryl 
for den eneste mulige og riktige politikk? Altså realisten Sta
lin som sjalter ut illusjonisten Trotskij? Med denne logikk bli
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altså det stalinistiske byråkratiet uttrykk for det historisk 
progressive, fordi andre alternativer ikke fantes. Det er alt
så mulig å etablere et modifisert forsvar for stalinismen, selv 
etterat man har vedgått "alvorlige feil" (riktignok de også av 
"uunngåelig" karakter). Posisjonene til borgerskapets talsmenn 
og stalinismens åpne og vulgære forsvarere, nærmer seg på dette 
avgjørende punktet hverandre, i et felles knefall for "reali
tetene", dvs. de gitte makt- og undertrykkelsesmekanismene.
Avvisningen av en slik logikk ligger ikke i en vending mot vol- 
untarismen. Tvert imot må muligheten for en annen utvikling 
vises gjennom en konkret og realpolitisk orientert analyse av 
de internasjonale og indresovjetiske begivenhetene. Som Ekkehart 
Krippendorf har formulert det:

"Den som kaster steinen mot den internasjonale (og den 
interne) politikk til det etter-leninske Sovjetunionen, 
den må ... føre bevis for at den vesteuropeiske arbeider
klasses nederlag ... i mellomkrigstida med en internasjon- 
alistisk politikk ... kunne blitt forvandlet' til seire."2

Som Krippendorf selv påpeker - slike "bevis" må nødvendigvis få 
en høyst hypotetisk karakter, og vi har her ikke tenkt å forsøke 
oss, men nøye oss med noen prinsipielle synspunkter. Først må 
det være klart at å godta stalinismen som det eneste alternativ
et med alt det den innebærer både på det praktisk-politiske og 
teoretiske plan, betyr å forkaste proletariatet som den sentrale 
kraft som revolusjonære partier må basere seg på, og dermed å 
forlate marxismen. For dersom det var objektivt nødvendig å 
undertrykke proletariatet innad og å stole på allianser med ka
pitalistiske stater fremfor den proletariske internasjonalisme i 
utenrikspolitikken, så er dette nettopp en "historisk nødvendig
het" som forkaster proletariatet som historisk ledende og skap
ende kraft. Da er det klart at Marx og Lenin har tatt totalt 
feil av proletariatets betydning. Konsekvensen må bli at klas
sekampen ikke lenger kan oppfattes som drivkraften.i historien 
(hvilket Stalin heller ikke gjorde).
Marxismens forutsétning er at det eksisterer sosiale krefter som 
virker med nødvendighet og at enhver politisk linje som skal ha 
fremgang, må støtte seg på den ene eller den andre av disse kreft
ene. Historien blir altså ikke en sum av gode og onde handling
er, men primært et uttrykk for kampen mellom de sosiale klassene. 
Ut fra dette blir nettopp en politikk som støtter seg på prole
tariatet i det lange løp også den eneste riktige realpolitikk - ' 
vel og merke ut fra proletariatets klasseinteresser. Derfor blir 
det umulig å operere med motsetningen mellom Stalins realpolitikk 
og Lenirs og Trotskijs illusjoner om den proletariske internasjon
alismen. Poenget kan ikke være å stille opp realpolitikk mot 
prinsippfasthet, fordi all virkelig politikk er realpolitikk, og 
må være det. På basis av marxismens premisser kan en derfor ikke
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komme fra at Stalins realpolitikk var en politikk som tjente 
andre interesser enn proletariatets.
Men opp mot den sosialismen som bare eksisterer på papiret, som 
en tankekonstruksjon, hadde Stalins "sosialisme" den fordelen 
at den eksisterte i virkeligheten. Må vi da ikke bøye oss for 
dette faktumet som resultat av en objektiv nødvendighet? At det 
stalinistiske regimet hadde fremgangy avhenger av øynene som 
ser. Det var fremgang i den forstand at landet ble en stormakt 
og gjennomgikk en industrialisering, men ikke i den forstand at 
sosialismen ble bygd opp.
Dersom stalinismen var det eneste alternativet, betyr det at de 
var umulig å bygge opp sosialismen i Sovjet og følgelig at Len- 
ins perspektiv på den russiske revolusjon var grunnleggende for 
feilet. Selvsagt vil ikke stalinistene selv - verken dagens el 
ler gårdagens utgaver - innrømme dette, men likefullt blir det 
konsekvensen. Men - en slik mekanisk nødvendighet eksisterer 
ikke i den konkrete historien. Etter å ha fremstilt den byråkra 
iske degeneringen av sovjetsamfunnet som en historisk nødvendig 
het, kommenterer Trotskij standpunktet til "Sovjetunionenes ven 
ner" som forsvarer stalinismen tross "visse feil", på følgende 
måte:

"Men gjennom å erstatte en dialektisk analyse med en fatal 
istisk, trøster de seg med tanken på at *en viss1 byrå
kratisk degenerering under de gitte forhold var historisk 
uunngåelig. Men hva så! Motstanden mot denne degenerer
ing har heller ikke fallt ned fra himmelen. En nødvendig
het har to sider: den reaksjonære og den progressive. 
Historien lærer at personer og partier som drar i hver 
sin ende av nødvendigheten, i det lange løp kommer til å 
havne på hver sin side av barrikaden."3

Under kapitalismen er borgerskapets utbytting og arbeidernes 
kamp mot den, begge "nødvendige". Og heller ikke sovjet-byrå- 
kratiet kom til verden etter en rettlinjet utvikling, men gjen
nom en kamp der utgangen verken var eller er avgjort. Ved sid
en av den nødvendighet som faktisk eksisterer, har vi også den 
som ennå ikke er virkelig, men kjemper for å bli det.

2. Grunntrekk ved byråkratiets internasjonale politikk

For bolsjevikene sto den russiske revolusjon fra første øyeblik] 
i en internasjonal sammenheng. Grunnlaget var internasjonali
seringen av de kapitalistiske produksjonsforholdene - et sent
ralt element både hos Lenin og Trotskij. Den sosialiserte re
volusjonens aktualitet sprang ut av dette forhold, liksom vi he: 
fant den materielle basis for den proletariske internasjonal
ismen. Perspektivet for Lenin i 1917 var å erobre makten for å 
"beholde den til den sosialistiske verdensrevolusjonens seier."1
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Den 4. Kominternkongress høsten 1922 - altså etterat arbeiderne 
i vest allerede hadde opplevd sine første alvorlige nederlag - 
uttalte følgende i en resolusjon "om den russiske revolusjon":

"Den fjerde verdenskongress påminner proletariatet i hele 
verden om at den proletariske revolusjonen aldri kan seire 
innenfor en stats rammer, at den bare kan seire i inter- . 
nasjonal skala ved å gå opp i en verdensrevolusjon."5

Slik var Sovjetunionens videre utvikling knyttet til den inter
nasjonale utviklingen. I det dialektiske forholdet mellom Sov
jetunionen Og det internasjonale proletariat utgjorde proletari
atet "hovedsiden".
En av de trolig mest avgjørende revideringene i synet på den in
ternasjonale situasjonen som representantene for byråkratiet 
foretok, dreier seg nettopp om dette siste aspektet. Helt fra 
slutten av 20-åra til denne dag har et av de viktigste element
ene i byråkratiets selvlegitimering vært fremhevelsen av Sovjet
unionen som den viktigste revolusjonære kraft i verden og dermed 
SUKP’s ledende rolle i forhold til de andre kommunistpartiene. 
Stalins "teori" om "sosialismen i ett land" som overbetoner 
landets egne krefter og uavhengigheten av den internasjonale ar
beiderbevegelsen, passer intimt inn i dette mønstret.6 Ettersom 
byråkratiet konsoliderte seg og gjennom'industrialisering og 
kollektivisering kom inn i et strukturelt motsetningsforhold til 
de arbeidende massene, ble pessimismen med hensyn til revolusjon
en i vest forvandlet til ønsket om status quo, både ute og hjem
me. Revolusjonære fremstøt skulle bare understøttes i den grad 
de samsvarte med Sovjetunionens utenrikspolitiske linje. Og 
hovedlinjen her har vært å søke økonomisk og politisk støtte 
gjennom gode forbindelser med kapitalistiske stater. Derved er 
vi fremme ved et stabilt varemerke både for byråkratiets interne 
og internasjonale politikk, nemlig dets konservative karakter. 
Opprinnelig var den byråkratiske degenereringen et resultat av 
revolusjonens' nederlag på det internasjonale plan. Dette setter 
igang en motsigelsesfyllt utvikling. Konsolideringen av byrå
kratiet virker negativt tilbake på den internasjonale arbeider
bevegelsen. Dette på flere måter. Dels ved at Sovjetunionen 
som et forbilde på sosialismen svekkes gjennom den politiske 
undertrykkelsen og terroren fra 1930-åra og utover* og dels ved 
at den ekspanderende og politisk uerfarne arbeiderklassen og 
bøndene blir påtvunget en levestandardssenkning i løpet av in
dustrialiseringen - en utvikling som ikke snur seg før Malenkov 
introduserer en mer konsumorientert økonomisk politikk i 1953/ 
1954.7 Denne utviklingen i det eneste landet som arbeiderne be
trakter som sosialistisk, fører til at resignasjonstendensene 
brer seg i arbeiderklassen og at den sosialdemokratiske propa
gandaen får økt innpass. (Hvilket ikke betyr at dette er hoved
årsaken til det sosialdemokratiske hegemoniet.) Dels ved at de 
kommunistiske partiene blir knyttet så nært til den sovjetiske
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utenrikspolitikken, og ved at de dogmatiseres og splittes, og 
derved mister mye av sin tiltrekningskraft i arbeiderklassen. 
Kommunistpartiets politikk fører til en rekke nederlag som ik
ke bare kan tilskrives de "objektive forholdene", men også har 
noe med sovjetbyråkratiets politiske linje å gjøre. Dette er 
svært tydelig f.eks. i Tyskland 1933, i Spania og i Frankrike 
og Italia ved slutten av 2. verdenskrig.
Svekkelsen av arbeiderbevegelsen og særlig svekkelsen av de kom
munistiske partiene som virkelig revolusjonære partier, virker 
på sin side tilbake og svekker Sovjetunionens internasjonale 
stilling. Denne dialektikken ble påpekt av Trotskij i hans bok 
fra 1936: "De fortsatte nederlagene for revolusjonen i Europa 
og Asia har svekket Sovjetunionens internasjonale posisjon, men 
styrket det sovjetiske byråkratiets posisjon."8 Dermed fikk 
støtten fra de kommunistiske partiene mindre og mindre betydning 
for byråkratiets internasjonale politikk, noe som særlig gjorde 
seg gjeldende i perioden mellom introduksjonen av folkefront- 
strategien i 1935 og frem til den sovjetisk-kinesiske splittel
sen, da kineserne begynte å konkurrere om partienes gunst og 
hele den internasjonale kommunistiske bevegelsen kom inn i en 
oppløsningsperiode som ennå ikke har tatt slutt. Etterhvert ble 
andre krefter viktigere å støtte seg på enn den internasjonale 
kommunistiske bevegelsen. Kommunistpartiene kunne av og til bli 
en regelrett klamp om foten for byråkratiet, slik det klarest 
viste seg under ikke-angrepspakten mellom Stalin og Hitler. Hele- 
denne kompliserte endringen mellom Sovjetunionen og den kommun
istiske bevegelsen kommer best til uttrykk gjennom Kominterns 
oppløsning. Med ord fra autoritativt sovjetisk hold: "Den kom
munistiske internasjonale ble oppløst for å styrke enheten mel
lom de brede massene i kampen mot fascismen."8 Dvs. Komintern 
sto i veien for samarbeidet mellom Sovjetunionen og de vest- 
allierte og for den påfølgende deling av Europa i interesse
sfærer mellom Stalin og Churchill.
Enda en dimensjon i byråkratiets forhold til de revolusjonære 
bevegelsene begynte etterhvert å gjøre seg gjeldende.I en situa
sjon der status quo og fredelig oppbygging var målsettingen, be
gynte man etterhvert å frykte utviklingen av revolusjonære be
vegelser som utviklet seg uavhengig av Sovjet - og enda værre: 
muligheten for at noen av disse bevegelsene skulle erobre den 
politiske makten og etablere virkelige sosialistiske samfunn som 
derved ødela Sovjetunionens inngrodde stillirrg som eneste modell 
og forbilde på sosialismen. Derved ble det tross den kommunist
iske bevegelsens minskede betydning, viktig å understreke bind
ingen til Sovjet, noe G. Dimitrov gjorde med følgende ord på Kom
interns 7. verdenskongress i 1935: "Arbeiderklassen i de kapital
istiske land kan bare seire i det næreste forbund med det seier- 
rike proletariat i den store Sovjetunionen."10 I våre dager er 
denne tanken ført videre begrunnet mer teoretisk, gjennom å
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understreke det sosialistiske verdenssystemets ledende rolle i 
den internasjonale klassekamp: MDet finnes et hovedsenter hvor 
alle tråder i den verdensomspennende ideologiske og politiske 
kampen konvergerer. Dette sentret er det sosialistiske verd
enssystemet og stabiliteten til verdens revolusjonære bevegelse 
og suksessen til alle dens deler, er avhengig av dette."11 Den 
historiske utvikling har vist at byråkratiets bekymring for 
konkurrerende sosialistiske bevegelser og land ikke har vært u-
begrunnet. Etterat det kinesiske og det jugoslaviske kommunist
partiet i løpet av 2. verdenskrig utviklet seg til sterke og 
selvstendige bevegelser, kunne ikke feilaktige politiske linjer 
fra Moskva hindre dem i å ta makten og opprette selvstendige 
sosialistiske stater. Dette ble avgjørende for utviklingen av 
splittelses- og oppløsningstendenser i den internasjonale kom
munismen.
Men det var altså andre komponenter enn den internasjonale kom
munistiske bevegelsen som etterhvert fikk det siste ordet i de 
sovjetiske makthavernes utenrikspolitiske kalkyler. Også den 
internasjonale politikken blir i siste instans bestemt av by
råkratiets behov for å sikre og styrke sin egen maktstilling 
både innad og utad. I tråd med dette utviklet det seg under 
Stalin en situasjon der byråkratiet definerte Sovjetunionens 
nasjonalstatlige oppgaver ut fra sin egen interessehorisont.
Det er ikke tilstrekkelig å si at industrialiseringa og kollek- 
tiviseringa var i pakt med arbeiderklassens interesser i sin 
alminnelighet. Det som faktisk skjedde var en industrialiser
ing og en kollektivisering gjennomført i en spesifikk form som 
styrket byråkratiets makt på bekostning av de arbeidende mas
sene. Denne spesifikke formen er kjennetegnet av tungindustri
ens forrang overfor konsumindustrien og neglisjering av land
bruket. Den medførte akkordarbeid og økt privilegiedannelse 
fra begynnelsen av 30-tallet, en stagnering eller direkte ned
gang i levestandarden og fremforalt en kronisk lav arbeidspro
duktivitet. Misforholdet mellom tungindustri og konsumproduk- 
sjon, problemet med arbeidsproduktiviteten og landbruket er 
strukturelle trekk ved Sovjetsamfunnet den dag i dag, slik at 
det er berettiget å snakke om at dagens system er en fortsettel-^ 
se av det som ble grunnlagt i åra omkring 1930. Det er klart 
at etableringen av dette systemet fikk umiddelbare politiske 
følger: arbeiderne og bøndene ble på 30-tallet gjort fullstendig 
maktesløse. Instrumentet som gjorde dem maktesløse var nettopp 
den spesifikke stalinske akkumulasjonsprosessen. Det var noe 
nytt i forhold til NEP-perioden, da byråkratiet gradvis vokste 
frem innafor stat og parti.
På sin side fikk utryddelsen av arbeiderdemokratiet økonomiske 
følger i form av lav arbeidsproduktivitet og - kanskje det mest 
karakteristiske - i form av stadige urealiserte planer. Dette 
siste trekket viser vel at en virkelig sosialistisk planøkonomi
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ikke er mulig uten arbeiderdemokrati som muliggjør et minstemål 
av deltakelse nedenfra i utformingen av planen. Og den mang
lende fullføring av planen førte så til justeringer av plantal
lene som ytterligere reduserte konsumvareproduksjonen til for
del for tungindustrien,12 som i sin tur svekket levestandarden 
og massenes entusiasme enda mer osv. osv..
Siden altså politikk og økonomi er så intimt knyttet sammen, og 
siden den politisk-statlige kontroll og undertrykking av massene 
får negative følger for den økonomiske vekst? blir det svært van
skelig å si at det fortsatt eksisterer en sosialistisk planøk
onomi. Dette i motsetning til apologetene som hevder at den for
serte industrialiseringa gjorde innskrenkingen av arbeiderdemo- 
kratiet til en nødvendighet. Likeledes er det problematisk som 
trotskistene hevder - både at det eksisterer en sosialistisk 
planøkonomi og at arbeiderklassen er fratatt den politiske makta 
under stalinismen.
Snarere er det slik at det politisk-statlige apparatet må regnes 
som et grunnleggende produksjonsforhold i Sovjetunionen, dvs. at 
det politiske nivået dominerer over det økonomiske, i motsetning 
til under kapitalismen der drivkreftene i den økonomiske utvik
ling i siste instans finnes på det økonomiske nivået sjøl. På 
denne bakgrunnen blir det vanskelig som Trotskij gjør, å utlede 
privilegiene og byråkratiets eksistens utelukkende ut fra de 
borgerlige distribusjonsformene som blir satt opp mot de sosial
istiske eiendomsformene.13
For å få frem forskjellen mellom politikken under Lenin og Sta
lin er det også nødvendig å forklare byråkratiets konsolidering 
og fremforalt reproduksjonen av dets maktstilling over et lengre 
tidsrom, som et resultat av den spesifikke akkumulasjonsmodell 
som utvikles fra og med industrialiseringa. Og denne akkumula- 
sjonsmodellen er i siste instans betinget av byråkratiets inte
resse av å reprodusere sin politiske maktstilling. Det er den
ne politiske reproduksjon av herredømme- og avmaktsforhold, som 
representerer det dominerende nivå.
Under kapitalismen betyr økonomisk reproduksjon, umiddelbart og
så reproduksjon av klassene og av borgerskapets herredømme over 
arbeiderklassen.14 I Sovjetunionen er det i grunnen omvendt: re
produksjonen av det politiske systemet er betingelsen for den 
økonomiske reproduksjonen. Byråkratiets makt hviler på kontroll 
over parti- og statsapparatet, det hemmelige politiet og mili
tærapparatet. Det frykter enhver politisk bevegelse på grunn
planet og har derved heller ikke muligheten til å utnytte slike 
bevegelser til støtte for sin egen politikk, fordi dette lett 
kan bringe en farlig ustabilitet inn i det politiske systemet. 
Følgen av dette blir en ganske ekstrem grad av hemmeligholdelse 
og tilsløring av den politiske avgjørelsesprosessen. Hele dette 
systemet med en manglende politisk-demokratisk offentlighet,
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skaper en stemning av apati og avmaktsfølelse hos de arbeidende 
som naturligvis får negative følger for utviklinga av den økon
omiske produktiviteten.
Byråkratiet sjøl er heller ikke noen kapitalistklasse som i 
kraft av sin økonomiske stilling kan drive frem en produktivi
tetsøkning via konkurransen og på basis av verdiloven. Bedrifts- 
ledersjiktet som potensielt kunne ta mål av seg til å bli en 
kapitalistklasse^blir holdt i tømme; reformene fra 1965 har 
ikke gitt noe grunnlag for en slik utvikling.15 Og den viktigste 
grunnen til at byråkratiet ikke har slått inn på den kapitalist
iske veien er frykten for at arbeiderklassen vil utvikle en po
litisk bevegelse mot en slik utvikling. Og arbeiderklassen er 
sterkere i dag enn på Stalins tid fordi den mest brutale polit
iske undertrykkelsen er borte og levestandarden høynet - den er 
sterkere samtidig som den fortsatt blir holdt nede både økonom
isk og politisk. Av dette gir det seg et press på byråkratiet 
for en ytterligere økning av levestandarden, samtidig som behov
et for høye rustningsutgifter og Økte investeringer i moderne 
teknologi, blir mer akutt.
Slik blir byråkratiet mer og mer innfanget i et nett av motsig
elser og disse motsigelsene er nettopp oppstått gjennom byrå
kratiets stadige forsøk på å befeste sin egen maktposisjon. Po
litisk undertrykking fører til lavere arbeidsproduktivitet, som 
igjen truer levestandarden, som på sin side nødvendiggjør fort
satt politisk undertrykking.
På den annen side vil den produktivitetsøkning som allikevel 
skjer på lang sikt true med å underminere byråkratiets herredøm
me, fordi en slik økning ikke kan skje uten en viss levestand- 
ardshevning og dermed en styrking av arbeiderklassens kulturel
le nivå og kampkraft.
Det blir tydeligere og tydeligere at byråkratiet egentlig ikke 
har noen historisk misjon utenom det å sikre egen makt og pri
vilegier. Nettopp derfor er det ute av stand til å ta originale 
historiske initiativ, men er dømt til en defensiv posisjon både 
internt og internasjonalt som går ut på å forsvare seg og treffe 
forebyggende tiltak mot aktuelle eller potensielle fiender. Det 
er gjennom disse forebyggende tiltak at det omkring privilegiene 
skapes et omfattende system av undertrykkelse og visse ekspans
ive tendenser kommer frem i utenrikspolitikken, og altså ikke 
som følge av noen "økonomisk logikk". På dette grunnlaget ut
vikler politikken seg gjennom en motsigelsesfyllt prosess, der 
byråkratiet verken kan knytte til seg arbeiderklassen eller noen 
kapitalistklasse i utlandet i et fast og stabilt allianseforhold. 
Den manglende stabiliteten som kjennetegner hele Sovjetsamfunnet 
og sovjetbyråkratiets eksistens, viser seg nødvendigvis også i 
den internasjonale politikken, der hovedmålet hele tiden blir å 
knyte seg til de krefter som best kan garantere en internasjonal
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utvikling som ikke truer eller svekker sovjetbyråkratiets eksi
stens. Dette vil i praksis si en internasjonal status quo-po- 
litikk^og i dag er dette bare mulig via et godt forhold til USA 
i spissen for den kapitalistiske verden.
Det som nå er sagt betyr på ingen måte at byråkratiet i en 
trengt situasjon går av veien for desperate og ekstreme hand
linger, noe f.eks. Tjekkoslovakiainvasjonen er et klart vitnes
byrd om. Men hva vi skal merke oss er at byråkratiet i dagens 
indrepolitiske og internasjonale situasjon, bare går til slike 
skritt for å forsvare en allerede etablert maktposisjon, og ik
ke for å ekspandere utover den eksisterende interessesfære.
Dette adskiller Sovjetunionens politikk fra den ekspansive dy
namikk som ligger innebygget i det imperialistiske verdenssyst
emet, sjøl om dette naturligvis ikke rettferdiggjør denne poli- 
tikken.
Den defensive posisjon vis a vis det kapitalistiske verdens
systemet som vi nettopp nevnte, har alltid vært en fast bestand
del i sovjetledernes tenkemåte, iallefall dersom vi ser bort 
fra Nikita Krustsjovs overoptimistiske prognoser (som da også 
bidro til hans fall). "Oppfatningen av den politiske omverdenen 
som en trussel mot ens egen eksistens - med andre ord: den uten
rikspolitiske usikkerhet og angst - er blitt grunnleggende for 
Sovjetunionens politiske bevissthet.”16 Trusselen fra den kapi
talistiske omringning ble en av de viktigste årsaker til den 
raske industrialiseringa, til ”den ytre betingelsen som dikter
er oss det hurtige utviklingstempoet i vår industri,"17 som 
Josef Stalin formulerte det i 1928.
I og for seg var det ingenting i veien med en slik målsetting 
og den var da også allment akseptert på 1920-tallet. Men en 
fiksering på perspektivet med "innhenting og distansering" av 
de kapitalistiske land, ga ytterligere styrke og legitimasjon 
til en økonomisk politikk som ble utviklet isolert fra de poli
tiske oppgavene og fremforalt uten hensyn til de arbeidende 
massenes behov. Idet opposisjonen knyttet den teknisk-økono- 
miske utviklinga sammen med behovet for en levestandardsøkning, 
unngikk den den posisjon som byråkratiets talsmenn inntok. I 
plattformen til den forente opposisjon som ble fremlagt før 
partikongressen i 19273heter det:

"Når det gjelder spørsmålet om utviklinga av produktiv- 
kreftene, spørsmålet om teknikken og spørsmålet om for
bedringen av levestandarden til arbeiderklassen og de 
arbeidende massene, må ikke Sovjetunionen falle lenger 
bak de kapitalistiske land, men må gå forbi dem i nær 
fremtid."18

Det er ing©n gitt a si hvordan det ville gått dersom venstre
opposisjonen hadde fått muligheter til å sette sitt program ut 
i livet. Hva som imidlertid her er poenget, er at opposisjonen
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stilte spørsmålet om levestandarden og om arb eiderdemokratiet
som problemer som fortsatt sto på dagsordenen i den sosialist
iske oppbyggingen. Hos byråkratiet derimot utviklet det seg 
en ideologi som etterhvert målte Sovjetunionens utvikling 
primært etter det teknisk-økonomiske nivået i de utviklede 
kapitalistiske land. Dette ble muliggjort ved å foreta et skil
le mellom de økonomiske og politiske oppgavene - et skille som 
er en umulighet ikke minst ved betraktningen av et overgangs- 
samfunn - for deretter å forutsette at de politiske oppgavene 
løst en gang for alle i og med revolusjonen i 1917. Denne 
tankegangen som Stalin fremførte i den alt siterte talen fra 
1928, har vært et gjennomgående tema i byråkratiets ideologi:

MVi er kommet til makta i et land med en svært tilbakelig- 
gende teknikk... . Og slik har vi- en situasjon, der vi i 
landet vårt på den ene siden har den mest fremskredne sam
funnsordning, sovjetordningen, og verdens mest fremskredne 
statsmakt, sovjetmakten, men på den andre siden en ytterst 
tilbakeliggende industriell teknikk... . Vi må ... inn
hente og gå forbi den fremskredne teknikk til de utvik
lede kapitalistiske land. Når det gjelder opprettelsen 
av et nytt politisk system, sovjetsystemet, har vi inn
hentet og gått forbi de kapitalistiske landene. Det er 
bra. Men det er ikke nok. For å vinne den endelige sei
eren for sosialismen i vårt land, må vi også innhente og 
gå forbi disse landene i teknisk-økonomisk forstand. Enten 
greier vi det, eller vi blir knust."19

Altså er spørsmålet om sosialismens endelige seier et teknisk- 
økonomisk spørsmål, slik det i grunnen også har vært det for 
Stalins etterfølgere.. Egentlig er det en rent nasjonal-stat- 
lig oppgave Stalin her formulerer, en oppgave som faktisk ble 
gjennomført uten hensyn til sosialismens og arbeiderklassens 
skjebne. Et nøkkelpunkt i byråkratiets ideologiske legitimer
ing består i å sette likhetstegn mellom denne nasjonal-statlige 
oppgave og bygginga av sosialismen.
På bakgrunn av alt, det som hittil er sagt er det forståelig at 
utviklinga av en revolusjonær kommunistisk verdensbevegelse, 
ikke kunne komme øverst på den utenrikspolitiske prioriterings
lista. Fremmedgjøringa mellom byråkratiet og de arbeidende inn
ad i landet måtte også føre til en fremmedgjøring mellom byrå
kratiets og den internasjonale arbeidsklassens interesser. De 
militærpolitiske og økonomiske relasjonene innen det internas
jonale statssystem rykket inn i sentrum for sovjetledernes opp
merksomhet. Hvordan kunne disse relasjonene utnyttes maksimalt 
til fremme av Sovjetunionens, dvs. byråkratiets nasjonalstatlige 
interesser?
Under parolen om "sosialismen i ett land" utviklet byråkratiet 
sin internasjonale politikk og en dertil hørende teori som både
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hadde en legitimerende funksjon og var lett å omsette i prak
sis :

"Vi kan og må bygge opp sosialismen i Sovjetunionen. Men 
for å bygge opp sosialismen, må man fremforalt eksistere.
Vi trenger et "pusterom" uten krig, det må ikke skje noen 
intervensjonsforsøk, man må tilkjempe seg et minimum av 
internasjonale betingelser som er uunnværlig for å kunne 
eksistere og å bygge opp sosialismen."2*^

Blant de faktorene som Stalin ved denne anledning listet opp 
som de grunnleggende for dette "pusterommet", kom motsetning
ene mellom de kapitalistiske land på første plass og "den re
volusjonære bevegelsen i de kapitalistiske land" først på 
tredje plass. Alt dette var symptomatisk. Det betydde at ut
nyttelsen av motsigelser innen fiendens leir ble det domineren
de element som Sovjetlederne "tenkte" sin internasjonale poli
tikk gjennom. Utenrikspolitikken ble basert på allianser med 
en av blokkene innen den kapitalistiske leir, noe som tydeligst 
kom frem på 30-tallet og under den 2. verdenskrig. På denne 
måten håpet man å hindre at de kapitalistiske land slo seg sam
men til en stor anti-sovjetisk intervensjonsblokk. Slik håpet 
man også å holde landet utenfor krigen mellom de rivaliserende 
kapitalistiske blokkene. (Hele denne tankegang, som altså full
stendig dominerte før og under den 2. verdenskrig, har en slå
ende likhet med kinesernes strategiske tenkning i dag.) Og 
under disse fredelige betingelser håpet byråkratiet å etablere 
de nødvendige utenriks økonomiske betingelser^ som absolutt var 
nødvendige for å gjennomføre industrialiseringa.
Importen av produksjonsmidler og av avansert teknologi, viste 
seg særlig på begynnelsen av 30-tallet som spesielt påtrengende, 
en import som ble finansiert gjennom eksport av korn (tross korn
mangel), olje og andre ubearbeidede produkter, og denne struktur
en i utenriksøkonomien har i grunnen holdt seg opp til i dag som 
et ubønnhørlig vitneprov om de stagnerende tendensene innen Sov- 
jetøkonomien. Og disse økonomiske forbindelsene ble nettopp e- 
tablert med de mest avanserte kapitalistiske land som Storbritan
nia, Tyskland og USA. Dermed ble nødvendigheten av fredelige for
bindelser en uforanderlig størrelse i den sovjetiske utenriks
politikken .
Selv i perioder med en (tilsynelatende) ultra-venstrepolitikk fra 
Komintern, forble disse prioriteringene klart overordnet: "Vår 
politikk er fredspolitikk og en politikk med utbygging av hand
elsforbindelser til alle land", var Stalins standpunkt på den 16. 
partikongress i 1930.21 Og når den mer åpenhjertige teoretiker 
Bukharin beskrev forholdet til de kapitalistiske land, ble.den 
proletariske internasjonalismen redusert til sympati for verdens
revolusjonen, dvs. til en moralsk kategori: "Vi vil drive handel
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med dere. I deres indre anliggender vil vi ikke blande oss, 
men vi oppgir ikke våre sympatier for verdensrevolusjonen."22
I 1936 - da Stalin var fast etablert og derved kunne uttale seg 
friere ~ kom han i ett intervju med Roy Howard frem til at på
standen om sovjetledernes planer om en verdensrevolusjon, be
rodde på en "tragikomisk misforståelse." 23 Slike utsagn hadde 
som siktemål å forsikre "de fredelige demokratiske stater" 
(Stalin) i Vesteuropa at Sovjetunionen ikke hadde til hensikt 
å bringe ustabilitet inn i det internasjonale statssystem. Og 
dette var reelt nok, da sovjetlederne betraktet krigsfaren fra 
Tyskland og Japan som reell, og dermed satte sin lit til alli
ansepolitikken med vestmaktene. Trotskijs bemerkning til den
ne "tragikomiske misforståelsen", har absolutt en kjerne av 
sannhet: "Fra teorien om sosialisme i ett land finnes det en 
naturlig overgang til teorien om revolusjonen i ett land."2i+
Som følge av den 2. verdenskrig oppsto det et internasjonalt 
system av en helt annen type enn det som eksisterte i mellom
krigstida, og dette systemet har holdt seg helt til våre dager, 
sjøl om viktige komponenter i de siste åra er kommet forstyr
rende inn i bildet (Kina, utviklinga i den tredje verden). Mens 
Sovjetunionens sterke isolering i mellomkrigstida tvang landet 
inn i en ekstrem defensiv-posisjon, der det utelukkende kunne 
reagere på de andres sjakktrekk, var Sovjetunionen etter verd
enskrigen blitt en stormakt i kraft av sine militære seire. Ik
ke bare førte dette til at det ble etablert en interessesfære i 
Østeuropa (i forståelse med de kapitalistiske statene), men og
så til at Sovjetunionens politikk i det hele tatt fikk umiddel
bare innvirkninger på hele det internasjonale systemet. Den 
statlige maktposisjon som byråkratiet instinktivt hadde strebet 
etter, var nå oppnådd på bekostning av folkemassenes politiske 
og økonomiske undertrykking, dvs. på bekostning av stadig mer 
av arven fra oktoberrevolusjonen. Men verdenskrigen hadde ik
ke resultert L noe revolusjonært gjennombrudd i noen av de høgt 
utvikla kapitalistiske land. Moskvabyråkratiet hadde sjøl gitt 
sitt bidrag til at så ikke skjedde gjennom å sørge for at det 
franske og italienske kommunistpartiet førte en samarbeidslinje 
overfor de kapitalistiske kreftene, i tråd med oppdelinga av 
Europa i interessesfærer.25 Derfor sto Sovjetunionen også nå 
overfor en kapitalistisk enhetsfront av de økonomisk sterkeste 
land.
Landets lederskap var den gang fullt klar over de grunnleggende 
indre svakheter og den derav følgende sårbarhet for ytre angrep 
Den fredelige sameksistens ble derfor igjen en absolutt beting
else for landets videre utvikling. Etter en kortere periode i 
1947/48 (i samband med dannelsen av Kominform) da man kjørte 
frem perspektivet om et snarlig økonomisk sammenbrudd som ville 
svekke de vestlige lands krigspotensial, erkjente man deretter
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at denne prognosen ikke var riktig og at man måtte innstille 
seg på en langsiktig sameksistens med de kapitalistiske stat
ene. Således ble det fra autoritativt hold i en Pravdaartikkel 
28/3 1950 slått fast at landets politikk var basert på "uunn- 
gåeligheten av fredelig sameksistens for en langvarig periode 
mellom de to systemer - sosialisme og kapitalisme."28
Det fremgår av en rekke uttalelser fra denne tida, at heller 
ikke Stalin selv var av den oppfatning at en ny verdenskrig 
var uunngåelig. I desember 1952 besvarte han noen spørsmål 
fra James Reston fra New York Times. Her het det bl.a.: "Jeg 
tror som tidligere, at en krig mellom De forente stater og 
Sovjetunionen ikke kan betraktes som uunngåelig, at våre land 
kan leve i fred også i fremtida." 27 I denne sammenheng la 
Stalin stor vekt på den av de kommunistiske partiene under- 
støttede fredsbevegelsen som utviklet seg i slutten av 40-åra. 
For å bedre forholdet til de vestlige herskende klasser påpekte 
Stalin at fredsbevegelsen ikke hadde et revolusjonært siktemål, 
men begrenset seg til kampanjer for å hindre en ny krig.28 På 
den andre siden mente Stalin i sitt siste verk fra 1952 at 
kriger mellom kapitalistiske stater fortsatt var uunngåelig og 
at motsigelsene mellom kapitalistiske stater var sterkere enn 
motsigelsen mellom kapitalisme og sosialisme.28 Med andre ord 
syntes det som om den gamle lederen igjen var innstilt på en 
utnyttelse av motsigelsene i den kapitalistiske leir som en 
hovedingrediens.
I åra som er gått etter Stalins død har det imidlertid ikke 
vist seg motsigelser av en så alvorlig art at den i kritiske 
situasjoner har sprengt enheten innen blokken av høgt utvikla 
kapitalistiske stater.38 Istedet har motsetningen USA-Sovjet 
fortsatt vært dominerende i det internasjonale systemet. Av
gjørende i denne sammenheng var at Sovjetunionen fulgte etter 
USA i den våpentekniske utviklingen og i siste halvdel av 50- 
åra utviklet langdistanseraketter som for første gang gjorde 
USAs territorium sårbart for angrep med kjernefysiske våpen, 
for så på slutten av 60-tallet ytterligere å nærme seg USAs 
militærpotensial.
I og med at dette rustningskappløpet tvang frem en gjensidig 
anerkjennelse av partenes evne til å ødelegge verandre, måtte 
det før eller seinere føre til at fiendskapet mellom de to 
stormaktene trådte mer i bakgrunnen til fordel for ulike form
er for samarbeid, f.eks. forsøk på rustningsbegrensning (SALT), 
som om ikke av andre årsaker, iallefall har en klar økonomisk 
motivasjon, særlig i Sovjetunionen. Rustningskappløpet mellom 
USA og Sovjet hadde altså i seg en indre logikk som tvang fram 
aksepteringen av fredelig sameksistens som det varige og sta
bile forhold mellom disse to maktene.31
Om denne logikken først kom klart til syne i Krusjtsjovs dager 
og i dennes regjeringstid fikk en omfattende ideologisk be-
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grunnelse, så begynte den å virke i det øyeblikk det sovjet
iske lederskapet satte i gang forsøket på innhenting av USA 
på det militære området ut fra betraktningen av motsetningen 
USA-Sovjet som en faktisk hovedmotsigelse. Og dette ble gjort 
i Stalins dager,32 I dag blir det også på det ideologiske om
rådet gjort helt klart at "grunnmotsigelsen" i verden går mel
lom kapitalismen og sosialismen, og at det sosialistiske verd
enssystem med Sovjetunionen i spissen er den viktigste revolu
sjonære kraft i omdannelsesprosessen fra kapitalisme til sosi
alisme. På denne måten kan Sovjetunionen tillegges et avgjør
ende historisk initiativ i progressiv retning. Men dette ini
tiativet består - slik fremstilles det i de sovjetiske lære
bøkene - først og fremst i opprettholdensen av fredelig sam
eksistens og utbygging av økonomiske forbindelser med de kap
italistiske land, dvs. i opprettholdensen og befestelsen av 
stabilitet i det internasjonale statssystemet. Vi står altså 
i en situasjon hvor den opprinnelige konkurransekampen mellom 
de to sterkeste av de seirende makter i den 2.verdenskrig har 
plassert disse to land i et slags samarbeidsforhold (som sam
tidig inneholder konkurranseelementer), og der de dominerende 
kretser i begge land har interesse av internasjonal stabilitet.
Sovjetunionens stormaktsposisjon har gjort landet "ansvarlig" 
for opprettholdensen av det nåværende internasjonale system.
Den høye grad av risikobevissthet som med åra er utviklet i 
Kremlbyråkratiet, har gjort lederskapet fullt klar over at en
hver større ustabilitet i dette systemet ikke er i deres in
teresse, men tvert om kan være en trussel i fascistisk retning 
i de kapitalistiske land, en fare som byråkratiet gjennom de 
nest smertelige erfaringer har lært seg å vurdere etterat den 
tyske fascismens muligheter ble undervurdert på begynnelsen av 
30-tallet. Men det innbefatter også utviklinger i revolusjonær 
retning - særlig i de høgt utvikla kapitalistiske land, og sær
lig denslags revolusjonære bevegelser som bestrider eller stil- 
Ler spørsmål ved Sovjet som modell på et sosialistisk samfunn. 
(Det siste gjelder i stigende grad de vesteuropeiske kommunist
partiene.)
len det er først og fremst to andre faktorer som er dukket opp 
Då den internasjonale scenen i 60- og 70-åra, som kan sette i- 
>ang endringsprosesser i det internasjonale system som går i 
Sovjetunionens disfavør: Kina som en fiendtlig innstilt stat og 
len tiltakende muligheten for militære løsninger av de mange kon
flikter som eksisterer i den tredje verden, hvorav Midtøsten vel 
ir det viktigste konfliktområdet.
)et har således utviklet seg en situasjon der sovjetlederne ikke 
lar sett annen råd enn å satse på et langsiktig og forsterket ø- 
nonomisk og politisk samarbeid med den sterkeste kapitalistiske 
;tat, og der Moskvabyråkratiet streber mot en form for amerikansl
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sovjetisk "krisemanagment" for å møte en fremtid med et til
takende antall dysfunksjonelle faktorer, noe som er særlig 
synlig i forbindelse med Mirdøsten-konflikten. De amerikansk^ 
sovjetiske forbindelsene bør etter Moskvas mening bli den sta
bile akse som alle andre betydelige internasjonale forhold er 
knyttet til og avhengig av. Når representanter for det sov
jetiske lederskapet uttaler seg om disse forholdene, så må det 
ikke utelukkende betraktes som propagandistiske fraser, da de 
inneholder en mening som på en eller annen måte uttrykker virke 
lige interesser og intensjoner. Når Bresjnev i juni 1974 omtalt 
forholdet mellom Sovjet og USA i følgende ordelag, så karakter
iserer det nettopp interesser og intensjoner: "Vi ønsker at de 
sovjetisk-amerikanske forholdene skal bli virkelig stabile og 
uavhengig av uheldige sammentreff av begivenheter. Vi er for a 
begge våre land og hele verden drar nytte av deres videre ut
vikling."33
Spørsmålene som må besvares ut fra denne situasjonen er følg
ende: Vil denne tilstanden av fredelig sameksistens og stabil
itet som sies å være "permanent" og "uigjenkallelig)' virkelig 
vare ved i åra som kommer? Vil altså USA og Sovjets felles be
voktning av det internasjonale system ytterligere forsterkes?
Og hvilke politiske konklusjoner kan trekkes fra svaret vi gir 
på disse spørsmålene?
Alt dette er ikke bare avhengig av de faktorer i det internas
jonale system vi nettopp har nevnt, men i like stor grad avheng 
ig av utviklinga av selve forholdet mellom USA og Sovjet. Der
som det oppstår ulikemessigheter i forholdet mellom de to land 
som har sin rot i de indre problemer i de respektive land, så 
kan selv ikke den beste vilje på begge sider hindre at aksen 
USA - Sovjet mister sin grunnleggende betydning og at motset
ningsforholdet mellom de to land kan anta akutte former.. Dette 
gjør det innlysende at den indre utvikling i Sovjetunionen og i 
blokken av stater som Sovjet dominerer over, er av største in
teresse, når fremtidsperspektivene til Sovjetunionens inter
nasjonale politiske linje skal vurderes.
I denne sammenheng er følgende problemer særlig aktuelle: Ut
viklingsmulighetene til den nåværende opposisjonen i Sovjet. Vi 
den kunne få stor nok oppslutning til å kunne påvirke landets 
videre utvikling? Og i så fall - i vilken retning? For de and 
re landene i Østeuropa: vil det her utvikles en prosess av økon 
omisk og politisk løsrivelse fra Sovjetunionen, eller vil det 
motsatte skje? Vilke interesser har Sovjet i dette området?
Alle disse spørsmålene kan ikke besvares tilfredsstillende inna 
for rammen av denne artikkelen. Noen av dem kan vi likevel gå 
nærmere inn på seinere.
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Ill. Froletarisk internasjonalisme og statlig utenrikspolitikk 
- to uforenelige størrelser?

I det som hittil er sagt sitter det indirekte en kritikk av 
utenrikspolitikken under Stalin og hans etterfølgere. I be
gynnelsen av denne artikkelen argumenterte vi for det uhold
bare i å betrakte den indrepolitiske utvikling i Sovjetunion
en, stalinismens fremvekst osv., som et resultat av en "objek
tivt nødvendig" utvikling. En kritikk av den utenrikspolitiske 
linje innebærer automatisk at vi heller ikke betrakter denne 
linja som noen slik nødvendighet. Men i denne sammenheng blir 
iet berettiget å spørre om hva det korrekte alternativet til 
ienne linja kan være. Det blir med andre ord nødvendig å gå 
lærmere inn på forholdet mellom proletarisk internasjonalisme 
og utenrikspolitikken til et overgangssamfunn av typen Sovjet
unionen. Dessuten blir det nødvendig å presisere hvor en kri
tikk av byråkratiets utenrikspolitikk egentlig setter inn.
Dagens ledere - liksom Stalin - forsøker å rettferdiggjøre al
le sine handlinger ved hjelp av marxismen, etter at denne er 
umfunksjonert til en legitimasjonsideologi under betegnelsen 
'marxismen-leninismen" tilpasset byråkratiets spesielle inte
resser. På denne basis blir også den internasjonale politik- 
cen rettferdiggjort ved å vise til Lenins synspunkter. Det 
can i denne sammenheng vises til - og dét blir gjort i de sov
jetiske lærebøkene - at utbygging av de økonomiske forbindels
ene (handel, konsesjoner etc.) og fredelig sameksistens med 
capitalistiske land, var en uttalt utenrikspolitisk målsetting 
Dgså i Lenins tid. Lenin så det utvilsomt slik at import av 
capitalistisk teknologi og konsesjoner til utenlandske kapital
ister, var tvingende nødvendig for å heve levestandarden og 
Eremme den industrielle oppbygging så hurtig som mulig. Dette 
rar det alment aksepterte synet på 1920-tallet. F.eks. kunne 
Crotskij i februar 1926 uttale følgende om behovet for økonom- 
isme forbindelser med det mest avanserte kapitalistiske land:

"Sovjetunionen har behov for amerikansk kapital ... for å 
øke sin utviklingstakt. For solid kapital og teknikk er 
Sovjetunionen innstilt på å betale skikkelige renter.
Dette er ikke absolutt harmoni, men i vår ufullkomne verd
en skal man ikke forkaste selv relativ harmoni."34

)enne åpne måten å uttale seg på var karakteristisk for parti- 
)ffentligheten inntil Stalinfraksjonen fullstendig kvalte all 
reell debatt. De utenrikspolitiske og -økonomiske konsesjoner 
som da faktisk ble gitt, ble fremstilt som det de var, nemlig 
som et direkte uttrykk for Sovjetunionens grunnleggende svakhet, 
>åde som politisk isolert og økonomisk tilbakeliggende. Nødvend
igheten av økonomiske konsesjoner ble av Lenin satt direkte i
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sammenheng med den aktuelle revolusjonspolitiske situasjonen 
på begynnelsen av 20-tallet:

"Er det riktig av sovjetregjeringen å invitere utenlandske 
kapitalister...? Ja, det er det. Fordi - idet vi ser at 
revolusjonen i de andre land er blitt utsatt - vi må ofre 
noe for å oppnå en hurtig og tilogmed øyeblikkelig for
bedring av levestandarden hos arbeiderne og bøndene.”35

Hovedperspektivet for kommunistpartiets ledelse var at den in
ternasjonale revolusjonen skulle komme landet til hjelp, slik 
at det kunne etableres økonomiske forbindelser med mer frem
skredne sosialistiske land i vest, for på denne måten å få i- 
gang den industrielle utvikling. Siden dette har vært og er 
et omstridt tema, siterer vi Lenin fra en tale på oktoberre
volusjonens treårsdag, 6.november 1920: '

”Da vi begynte å arbeide for vår sak (dvs. etter makter
obringen 1917 - A.O.) satset vi utelukkende på verdens
revolusjonen......  Vi har alltid vært klar over og skal
,aldri glemme at vår sak er internasjonal. Inntil revolu
sjonen finner sted i alle land, inklusive de rikeste og 
mest siviliserte, vil vår seier bare være en halv seier 
eller kanskje enda mindre.”35

Utsettelsen av revolusjonen i de kapitalistiske land førte alt
så ikke Lenin over en linje med nasjonal isolasjon og økonomisk 
sjølberging, da dette ble ansett som en umulighet om sovjet- 
maktens sammenbrudd skulle unngåes. Et grunnleggende punkt i 
den leninske analyse av Russland både før og etter 1917, var 
landets tilknytning til det kapitalistiske verdensmarkedet ”son 
vi er underordnet ... og som vi ikke kan isolere oss fra.”37 
Sovjetunionen med sin lavere produktivitet enn de avanserte 
kapitalistiske land sto derfor i fare for å bli økonomisk under 
ordnet og avhengig av disse land.
Ethvert samkvem med kapitalistiske land innebar eksistensen av 
verdikategorier (varekategorier) og dersom produkter som land
et trengte kunne produseres ved bruk av mindre arbeidskraft i 
utlandet og så importeres til Sovjet, representerte dette sjøl
sagt en trussel om restaurasjonen av kapitalistiske forhold. 
Sjøl om det statlige utenrikshandelsmonopolet var opprettet 
nettopp for å beskytte mot denne faren (en funksjon det har den 
dag i dag), så betydde en permanent lavere arbeidsproduktivitet 
i det sovjetiske overgangssamfunnet at landet ville forbli et 
underutviklet område i forhold til den avanserte kapitalismen, 
som via ulike bytterelasjoner kunne importere maskiner og eks
portere korn og ubearbeidede produkter. Det var i denne sam
menheng at Trotskij snakket om ”den reaksjonære utopien om 
sjøltilstrekkelig sosialisme, bygget på en lavt utviklet tekno
logi, ... bare forbundet med den ytre verden gjennom dens
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frykt for, intervensjon.” Det var mot teorien om sosialisme i 
ett land Trotskij rettet disse anklagene, og han polemiserte 
ved denne anledningen mot Stalinfløyen som hevdet at den mili
tære intervensjon var det eneste som kunne hindre sosialismens 
fullføring:

"Den kapitalistiske verden viser oss gjennom sine eksport- 
og importtall at den har andre påvirkningsmidler enn den 
militære intervensjon. I den utstrekning som arbeids
produktiviteten og et sosialt systems produktivitet som et 
hele, er målt på markedet gjennom priskorrelasjoner, er 
det ikke så mye den militære intervensjon som interven
sjonen fra billigere kapitalistiske varer, som kanskje ut
gjør den største umiddelbare trussel mot sovjetøkonomienV38

Trotskij (og Lenin) fikk rett i sitt syn på sosialismens mulig
heter i ett land. Sosialismen ble faktisk ikke bygd opp i Sov
jetunionen, men det kom heller ikke til noen kapitalistisk 
restaurasjon. Istedet vokste det frem et gigantisk statsappa
rat med despotiske trekk og som behersket hele samfunnslivet.
Via dette statsapparatet ble byråkratiet det herskende lag. Ved 
å frata de arbeidende massene den politiske makta, hindret by
råkratiet det produktive potensial som lå i folkemassenes ini
tiativ i å utfolde seg. Dermed konsoliderte det seg - på basis 
av den antikapitalistiske kollektivisering og industrialisering 
- en stagnerende økonomi. Dette ble ytterligere forsterket gjen- 
nom nødvendigheten av å kanalisere størsteparten av den industri
elle utvikling i rustningssektoren.
På den anneti side skjedde ikke det Trotskij og de fleste andre 
marxistene trodde, nemlig at den nye verdenskrig ville utløse 
revolusjoner i de avanserte kapitalistiske land. Med revolu
sjonene i Østeuropa, Asia og utviklingen ellers i den tredje 
verden, fikk den historiske utviklinga et helt annet forløp enn 
det bolsjevikfene hadde tenkt seg i 1917.
Det oppsto en rekke overgangssamfunn på et lavt produktivkrafts- 
nivå samtidig som de kapitalistiske metropolene fortsatte å eks
pandere. I denne situasjonen er det neppe berettiget å karak
terisere disse landenes relative isolasjon fra det kapitalist
iske verdensmarkedet som uttrykk for en reaksjonær utopi. Sam
tidig er det klart at det ikke kan skje noen sosialistisk kon
solidering i disse land før det skjer et revolusjonært gjennom- . 
brudd i et eller flere av de største kapitalistiske land. Dermed 
må disse land leve i en grunnleggende ustabil situasjon over et 
særlig langt tidsrom, der faren for kapitalisme er til stede.
Det må kunne sies at de historiske erfaringene har vist et dis
se overgangssamfunn ikke har representert noen avgjørende re
volusjonær kraft utover sine grenser, og særlig ikke i de høgt
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utvikla kapitalistiske land. Dette betyr slett ikke at alle dis
se land er dømt til å spille den i grunnen konservative og sta
biliserende rollen på det internasjonale plan som Sovjetunionen 
gjør i dag. For Sovjets rolle har sin bakgrunn i to særegne 
forhold: 1. En ekstra byråkratisk degenerasjon som følge av den 
spesielle industrialiseringsmodellen, som imidlertid ikke førte 
frem til en harmonisk voksende økonomi, men til sterke ulike- 
messigheter mellom de ulike sektorene, særlig mellom industri 
og landbruk. 2. Sovjets rolle som stormakt, involvert i et 
rustningskappløp og helt spesielle relasjoner med den kapital
istiske blokk. Punkt 2 bidrar til reproduksjonen av punkt 1.
For Lenin og bolsjevikene var det materielle grunnlaget for en 
proletarisk internasjonalisme - dvs. en situasjon der de ulike 
revolusjonære bevegelsene faktisk, og ikke bare gjennom moralsk 
sympati, understøtter verandre gjennom en felles strategi - 
kapitalismens internasjonalisering og krisen i det internasjon
ale system i forbindelse med den 1. verdenskrig. Det var dette 
som gjorde sosialismen til en aktualitet verden over og som 
rettferdiggjorde karakteriseringa av epoken etter 1. verdens
krig som !,den proletariske revolusjonens epoke”. Det var på 
dette grunnlaget Trotskij seinere kritiserte teorien om "sosi
alisme i ett land" og Stalins utenrikspolitikk.
Men kapitalismen stabiliserte seg både i mellomkrigstida og et
ter den 2. verdenskrig (med stalinismens fremvekst som en med
virkende årsak), de ventede proletariske revolusjonene i de 
kapitalistiske metropolene kom ikke. Istedet fikk vi de anti- 
fascistiske kampene under den 2. verdenskrig, utviklingen av 
uavhengige stater i den tredje verden og de nye overgangssam- 
funn i områder med en underutviklet kapitalisme. Alle disse 
faktorene utviklet nasjonalistiske tendenser som i dag preger 
verden i langt større grad enn i bolsjevikenes epoke. Ved at 
kapitalismen stabiliserte seg i kamp mot trusselen om den pro
letariske revolusjon utløste den barbariske krefter i form av 
fascismen, som nettopp disse nasjonalistiske tendensene var en 
reaksjon mot, og som på sin side kan bli utgangspunkt for nye 
aggressive, nasjonalistiske strømninger. Alt dette gjør det 
vanskelig å snakke om historien siden 1917 som en epoke av pro
letariske revolusjoner. Det har siden den gangen oppstått 
faktorer som vanskeliggjør en enhetlig revolusjonær strategi 
med verdensrevolusjon som siktemål, slik bolsjevikene fore
stilte det seg. Dermed er grunnlaget for en reell proletarisk 
internasjonalisme svekket, og dette gjelder altså også for si
tuasjonen for overgangssamfunnene mellom kapitalisme og sosial
isme. Trykket fra verdensmarkedets verdirelasjoner og det lave 
produktivitetsnivået innad i disse landene, tvinger frem en 
nasjonalstatlig orientert utenrikspolitikk, som til og med kan 
skape motsetninger og konflikter overgangssamfunnene imellom.
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(Sovjet-Kina-striden er her det mest iøynefallende eksemplet, 
sjøl om denne vel hovedsaklig må forståes ut fra Sovjets spe
sifikke stormaktsinteresser og -ambisjoner.)
På hele denne bakgrunnen blir det derfor vanskelig å trekke 
sammenligninger mellom Lenins utenrikspolitiske linje som var 
basert på et relativt snarlig revolusjonært gjennombrudd i 
vesten og dagens situasjon, der utenrikspolitikken er et ledd 
i stabiliseringa av både de internasjonale og indre-sovjetiske 
forhold. Likevel er det klart at det ut fra Lenins premisser 
Var visse motsigelser mellom den proletariske internasjonalisme 
og Sovjets umiddelbare statsinteresser, men at statsinteressene 
aldri ble bestemmende over den proletariske internasjonalismen 
(Komintern) før Stalinfraksjonen rykket inn. Objektivt sett 
kan vi altså si - både ut fra erfaringene under Lenin og de 
seinere tiders og overgangssamfunns erfaringer, at den prole
tariske internasjonalisme og den statlige utenrikspolitikk ut
gjør to uforenlige størrelser og nivåer. På dette grunnlaget 
kan vi slutte oss til Ursula Schmiederers bemerkninger:

"Utenrikspolitikk er innordnet i nettet av statlige for
hold...... I denne forstand er en genuin Sosialistisk1
utenrikspolitikk ikke mulig - og kravet om en 'revolusjon- 
ærT utenrikspolitikk egentlig en motsigelse i seg sjøl.
... . Sålenge altså det sosialistiske samfunnet eksister
er i statlig form, kan stadig utenrikspolitikk og revolu
sjonær klassepolitikk ikke falle sammen. Anklagen om at 
Sovjetunionen ikke fører noen revolusjonær utenrikspoli
tikk - eller ikke fører den lenger - er på et vis romant

isk.” 39
Et slikt realpolitisk standpunkt må imidlertid ikke føre til 
legitimeringa av enhver internasjonal politisk linje, under dek
ket av at den er den eneste mulige. Det er utvilsomt berettiget 
når overgangssamfunnene støtter seg til andre internasjonale 
faktorer enn de revolusjonære bevegelsene, som f.eks. økonom
iske avtaler med kapitalistiske land. Det som imidlertid av
gjort må kritiseres - og som er et kjernepunkt i kritikken av 
sovjetbyråkratiets utenrikspolitikk - er at de revolusjonære 
bevegelsene blir underordnet overgangssamfunnets umiddelbare in
teresser, og således sjøl blir et utenrikspolitisk instrument. 
Erfaringene (og særlig Komintern) viser at en slik underodrning 
svekker de revolusjonære bevegelsenes handlekraft i sine land.
Pa lang sikt er dette også til skade for den videre sosialist
iske utvikling i overgangssamfunnet. Overgangssamfunnet må der
for bestrebe seg på å inngå internasjonale forbindelser som i- 
allefall ikke direkte går på tvers av de revolusjonære bevegel
senes linje, og aller helst (om det foreligger reelle valgmulig
heter) slike som samtidig bedrer betingelsene for de revolusjon
ære bevegelsenes arbeid.
I Sovjetunionens tilfelle skjedde en slik underordning som be-
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skrevet ovenfor. Og ikke nok med det. Fra å være en ubetyde
lig og underordnet del av den utenrikspolitiske strategien, 
oppsto det på 1930-tallet en situasjon der byråkratiet faktisk 
ikke lenger var interessert i at kommunistpartiene skhlle for
følge virkelige revolusjonære mål, fordi dette både kunne for
styrre forholdet til de stater man ønsket å utbygge forbindel
sen med og dessuten føre til opprettelsen av virkelige sosial
istiske stater som gjennom sammenligning kunne sette det indre 
undertrykkelsesregime i Sovjetunionen i grell belysning. Begge 
disse forhold har vært motiverende for utformingen av den in
ternasjonale politikken frem til våre dager. Og nettopp i dis
se punktene - forsøket på å bruke kommunistpartiene i egen 
utenrikspolitisk interesse, og interessen av at disse partiene 
skulle forsvare Sovjetunionen men ikke gå i spissen for en 
virkelig revolusjon - ser vi det klare skillet mellom Lenins 
linje og dem som kom etter ham.
Sjøl om det altså heller ikke under Lenin eksisterte noen per
fekt harmoni mellom kortsiktige interesser og revolusjonspoli- 
tikk, så gikk det aldri så langt at den statsorienterte uten
rikspolitikken ble bestemmende for revolusjonspolitikken. Men 
at det var to nivåer som - dersom tingene utviklet seg negativt 
- kunne komme i uforsonlig motsetning til verandre, var også 
klart for Lenin, hvilket førte til at han i sin siste Komintern- 
tale (til den 4. verdenskongress 1922) gikk inn for en større 
uavhengighet mellom de spesifikke russiske erfaringene og Kom- 
intern-partienes praksis, men uten at han egentlig kunne peke 
ut noen vei fremover.40) På bakgrunn av Lenins karakteristikk 
av det russiske statsapparatet som "et bOrgerlig-tsaristisk sam
mensurium" (i sitt "testamente"), var denne holdningen egentlig 
ikke overraskende. Og den eneste riktige utviklinga på 1920- 
tallet ville nettopp ha vært en større sjølstendiggjøring i det 
gjensidige solidaritetsforholdet mellom den nye sovjetmakten og 
de revolusjonære partiene, liksom en slik uavhengighet er den 
eneste riktige politikk i dagens verden. Men nettopp det mot
satte skjedde! Og dette hadde både internasjonale og indre-sov- 
jetiske årsaker:

"Det motsigelsesfyllte i den historiske utvikling ligger i 
at bolsjevikene som de politiske representantene for den 
eneste varig e seierrike revolusjon, inntok en dominerende 
stilling i den internasjonale kommunistiske bevegelse i 
samme grad som den russiske revolusjons isolasjon vokste"41

Autoriteten til Sovjetunionen og dets kommunistiske parti vokste 
i takt med de revolusjonære nederlagene i vesten, i Kina osv.. 
Dette la grunnlaget for et faktisk sovjetisk herredømme over 
Komintern. For at dette herredømme skulle opprettes, måtte det 
foreligge en sosial kraft som var interessert i å utøve dette
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herredømmet. Denne sosiale kraften var det sovjetiske byrå
kratiet, og dets ideologiske varemerke var "sosialisme i ett 
land", dvs. konsentrasjon om de indre nasjonalstaglige oppgav
er. Komintern kunne således bare ha en funksjonell plass i 
byråkratiets interessehorisont: som forsvarere av Sovjetunion
en og kamptropper mot dette lands fiender. Sammenhengen mel
lom byråkratiets fremvekst (som for sin del også medvirket 
til kommunistpartienes nederlag), teorien om sosialisme i ett 
land og Kominternpartienes underordning i forhold til den sov
jetiske utenrikspolitikken, er således temmelig klar. For
skjellen mellom og hans etterfølgere ligger ut fra dette per
spektivet til syvende og sist i at Lenin alltid var den 
fremste representant for arbeiderklassens og bondemassenes in
teresser, mens hans etterfølgere representererer interessene 
til et nytt sosialt herskersjikt. Den internasjonale linje 
blir i høyeste grad berørt av denne endring.
Ingen annen formulerte kjernen i den nye ideologien så klart og 
kompromissløst som Stalin sjøl:

"En internasjonalist er den som uforbeholdent, uten å 
vakle, uten betingelser, er beredt til å verge Sovjetun
ionen, fordi Sovjetunionen er basisen for den revolsjon- 
ære bevegelsen i hele verden. Å beskytte og utvikle 
denne revolusjoære bevegelsen er imidlertid ikke mulig 
uten å beskytte Sovjetunionen." 1+2

Og hvorfor var Sovjetunionen basisen for den revolusjonære be
vegelsen i hele verden? Fordi motsetningen mellom Sovjetunion
en og den kapitalistiske verden "oppløser og ryster kapitalis
men inntil dens grunnvoller." Fordi Sovjetunionen er "revolu
sjonens sitadell, som allerede i kraft av sin eksistens revolu
sjonerer arbeiderklassen og koloniene.,,i+3
Altså: i kraft av sin blotte eksistens, per definisjon, utøver 
Sovjetunionen en revolusjonær funksjon. Dermed er altså mot
setningen mellom statlig utenrikspolitikk og proletarisk in
ternasjonalisme opphevet, de to ulike nivåene faller sammen og 
blir ett i og med at Sovjetunionen blir sentrum og basis for 
verdens revolusjonære bevegelse. Likeledes skjer det her en 
total identifisering mellom verdens revolusjonære bevegelse og 
Sovjetunionen. Og omvendt - det påpeker byråkratiet gang på 
gang - enhver kritikk av Sovjetunionen blir med logisk nødvend
ighet en kritikk av den revolusjonære verdensbevegelse. Enhver 
kritikk blir dermed per definisjon kontrarevolusjonær.
En velkjent stalinistisk sirkellogikk som produserer et ideo
logisk mørke som gjør alle katter grå.
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Handler byråkratiet rasjonelt? En kommentar til Tysklandspoli- 
tikken før 2. verdenskrig

Påpekingen av at Sovjetunionens internasjonale politikk er 
styrt av de spesifikke interessene og den tilsvarendevideo
logien til det byråkratiske herskersjiktet, må ikke føre til 
den oppfatning at den byråkratiske politikken er fullstendig 
konsistent eller at dets ideologi tilsvarer dets interesser 
på alle punkter. Tvert om er det påpekt at byråkratiet ikke 
har maktet å utvikle en egen særegen ideologi, men knytter an 
til marxismen, eller riktigere "marxismen-leninismen". - Det
te gjelder også i oppfatningen av de internasjonale forhold. 
Tvert om må det fremheves at byråkratiet ikke utgjør noen 
egentlig klasse * ikke er knyttet til produksjonsforhold som 
kunne eksistere uavhengig av det byråkratiske apparat. Der
med har ikke dette sjiktet konsistente interesser på samme 
måte som arbeiderklassen eller borgerskapet har som klasser.
Når byråkratiet forsvarer sine interesser, så forsvarer det 
følgelig bare sine privilegier. Det er ikke i stand til å 
lenge disse privilegiene til en stabil produksjonsform som - 
gjennom sin reproduksjon - også reproduserer det byråkratiske 
herredømmet. Snarere er den sovjetiske "planøkonomien" direkte 
avhengig av byråkratiet.
I siste instans er dette grunnlaget for den politiske vakling 
og tvetydighet som preger både byråkratiets indre og ytre po
litikk. Et blikk på Tysklandspolitikken - en hjørnestein i 
Sovjetunionens utenrikspolitiske opplegg i mellomkrigstida - 
vil underbygge denne påstanden.
På slutten av 20- og begynnelsen av 30-tallet var de sovjetiske 
lederne intenst opptatt av faren for at de mest reaksjonære 
•strømningene skulle bli de førende i de kapitalistiske land og 
på den måten øke faren for en intervensjonskrig mot Sovjetuni
onen. I denne forbindelsen var man også fullt klar over den 
fascistiske faren. Likevel maktet man ikke å innse at nettopp 
Hitlerfascismen representerte den største trusselen, men karak
teriserte ikke bare den borgerlige regjering forut for Hitler, 
men også sosialdemokratiet som fascistisk. En effektiv anti- 
fascistisk kamp ble umuliggjort gjennom ’’teorien" om at ”sosi- 
alfascismen’’ (dvs. sosialdemokratiet måtte knuses,)før det var 
mulig å slå Hitlerfascismen. Når så Hitler kom til makta, 
holdt man fast på sin holdning overfor sosialdemokratiet, for
di man ikke hadde noen tro på at Hitlerregimet kunne stabili
seres og bli varig. Istedet trodde man på et revolusjonært 
oppsving i kjølvannet på Hitlerfascismens sammenbrudd. Men 
Hitler greide å stabilisere sitt regime gjennom bl.a. å knuse 
hele den tyske arbeiderbevegelsen, deriblant kommunistpartiet 
som var Kominterns sterkeste seksjon i den kapitalistiske 
verden.
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Vi står har trolig overfor et tilfelle hvor Kominterns og Sta- 
linfraksjonens økonoministiske sammenbruddsutopier (inspirert 
av den økonomiske verdenskrisa) og undervurderinga av en fas
cistisk massebevegelse (NSDAP), fikk effekter som sto i mot
strid til både den internasjonale arbeiderklasses og sovjet- 
byråkratiets interesser.44 Samtidig er det i Moskvabyråkrati- 
ets sosialfascismepolitikk, grunn til å se en garanti mot at 
en antifascistisk blokk med sosialdemokratiet skulle påvirke 
kommunistpartiets medlemmer og utvikle et parti mer uavhengig 
av Moskva. Den ekstreme sekterismen og fiendtlige holdning 
mot alt og alle (karakterisering av alle andre grupperinger i 
arbeiderbevegelsen som ’’fascismens agenter” osv.) tyder nett
opp i denne retning.
Endelig er det med grundig ettertrykk påpekt at Sovjetunionen 
nettopp i disse åra, som følge av industrialiseringa og den 
dertil knyttede import av produksjonsmidler fra Tyskland, ut
viklet en spesiell interesse av stabile forbindelser med det
te landet og følgelig også av et minimum av indre stabilitet 
i Tyskland.45
Kommunistpartiets totale nederlag svekket ytterligere byråkrat
iets tillit til Kominternpartienes evne til å forsvare Sovjet
unionens interesser, samtidig som hovedoppgaven nå ble å dem
me opp for Hitlers ekspansjon. Resultatet ble forsøket på å 
etablere en antifascistisk koalisjon, først og fremst med Stor
britannia og Frankrike. Kommunistpartiene skulle nå understøt
te enhver ’’demokratisk” og ’’nasjonal" regjering, og dempe ned 
arbeiderklassens kamp dersom den gikk ut over disse rammene, 
slik det klart kom til uttrykk i Frankrike. Men også denne 
politikken med å opprette antifascistiske koalisjoner ved å 
støtte seg på borgerlige krefter, mislyktes totalt sjøl der 
denne politikken fikk størst betydning, i Frankrike og i Span
ia. Munchenforliket i 1938 var bare en ytre stadfestelse av 
slutten for denne linja og en påminnelse om Sovjetunionens van
skelige internasjonale situasjon.46
Stalin hadde i 1934 øst av sin filosofiske visdom utover til
hørerne på den 17. partikongress: "I vår tid er det ikke skikk 
å regne med de svake, en regner bare med de sterke.”47 Med 
dette "programmet" ble det gjort klart at byråkratiet ikke akt
et å sette sin lit til en langsiktig og prinsipiell politikk 
med sikte på å styrke og sammensveise de revolusjonære kreftene 
i verden. Når alt kom til alt kunne ikke byråkratiet satse på 
en langsiktig alliansestrategi med de revolusjonære bevegelsene 
all den stund det bare eksisterte et meget begrenset interesse
fellesskap dem imellom. Og især ikke i siste halvdel av 30-tal- 
let da de revolusjonære bevegelsene var svake etter en rekke 
nederlag. Mer enn noensinne var det dermed klart at byråkrati
et var henvist til et politisk liv fra dag til dag, fra hånd til
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mund. Nettopp mangelen av et grunnleggende interessefelles
skap både med den internasjonale arbeiderklassen og med den 
internasjonale kapitalismen, tvinger byråkratiet til å søke 
kortsiktige taktiske allianser hvor dette er mulig, uansett 
om dette på lenger sikt kanskje til og med skader byråkrati
ets egne interesser.
Aldri har vel dette forholdet kommet så klart for dagen som 
under den tysk-sovjetiske ikke-angrepspakten 1939-41. At den
ne politikken ble gjennomført på bekostning av de kommunistiske 
partiene er klart allerede ut fra tolkninga av den begynnende 
verdenskrigen som imperialistisk (og ikke antifascistisk), som 
nå ble obligatorisk. Pakten var i virkeligheten en allianse 
som (bl. gjennom det hemmelige avtaletillegg av 23.8.39) inne
bar en deling av de østeuropeiske land i tyske og sovjetiske 
interessesfærer. Skjermet av disse avtalene ble det mulig for 
Sovjetunionen å innlemme halve Polen, de baltiske stater, del
er av Finland (etter vinterkrigen 1939/40 med store sovjetiske 
tap) og Bessarabia og Nordbukovina (fra Romania i juni 1940) i 
sitt landområde.
På det økonomiske området kom det til en sterk økning i den 
tysk-sovjetiske handel, med leveranser til Tyskland av krigs
viktige produkter, bl.a. transittleveranser (fra Østasia og 
Japan) av r å gummi. ’’Denne krigsviktige varen var det> et despe
rat behov for i Tyskland.48 Alexander Werth nevner av den sov
jetiske eksporten foruten korn, bomull, olje og tømmer også 
140.000 tonn mangan og 26.000 tonn krom i perioden 1.1.1940 - 
22.6.1941. "De to siste varetypene var sjølsagt av stor be
tydning for den tyske krigsindustri på ef tidspunkt da den bri
tiske blokaden hadde avskåret den fra mange av dens vanlige
forsyningskilder......På den andre siden synes det som om
russerne mottok nokså lite i retur."48 Den 11. januar 1941 kun- 
me Pravda annonsere "enda en seier for den sovjetiske utenriks
politikken", nemlig en ny grenseavtale (stadfestelse av de an
nekterte områdene) og en ny økonomisk avtale. I denne forbind
elsen kunne man i det samme Pravdanummer lese følgende:

"Den (den nye avtale) garanterer et mye større handels- 
volum enn det som var garantert i den forrige perioden. 
Sovjetunionen ville sende industrielle råmaterialer, olje
produkter, matvarer, spesielt korn... . Tyskland vil le
vere industrielle utrustninger. Den nye økonomiske av
tale av 10. januar markerer et stort steg fremover."

Mellom de to land var altså den gamle handelsstruktur i ferd 
med å gjenoppstå.
Det var i denne perioden at Trotskij uttalte at byråkratiet 
"forsvarer seg sjøl, mye bedre enn det forsvarer Sovjetunion
en. Det forsvarer seg sjøl på bekostning av Sovjetunionen og
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på bekostning av verdensproletariatet."51 Det var på 'det poli
tiske området dette kom klarest til uttrykk, der det ble helt 
slutt på kampen mot fascismen, mens Storbritannia og Frankrike 
ble omtalt som "aggressorer". Ifølge Molotovs tale 31.10.39 
var det nå blitt slik at Tyskland befant seg "i den stilling 
at det er en stat som streber etter den hurtigste avslutning 
av krigen og etter fred, mens England og Frankrike, som ennå 
i går kjempet mot aggresjonen, går inn for å fortsette krigen 
og er imot å slutte fred. Rollene er, som dere ser, byttet 
om.”52
Den tysk-sovjetiske pakten avslørte altså med all ønskelig ty
delighet, motsigelsen mellom de sovjetiske statsinteressene og 
den internasjonale arbeiderklassens interesser, og brakte dypt
gående kriser inn over de kommunistiske partiene. Dette betyr 
imidlertid ikke at den politikken som ble ført kan sies å ha 
vært det beste forsvar for de sovjetiske statsinteressene. Det 
er alvorlige grunner til å tvile på om byråkratiet sjøl - på 
egne premisser - egentlig var tjent med den kursen som ble 
valgt. En ting var at de kommunistiske partienes interesser 
og den antifascistiske fronten fullstendig var tilsidesatt. 
Viktigere i denne sammenheng er spørsmålet om pakten og den ter
ritoriale ekspansjon i det hele tatt styrket Sovjetunionens 
stilling vis a vis Tyskland. Gjennom den politikken som ble 
ført overfor Finland og Romania, ble disse land definitivt drev
et over i den tyske leir og den sovjetiske nord- og sørflanke 
åpnet for angrep. De andre grenseutvidelsene førte knapt til 
noen forsterket militær stilling, men skapte istedet en ube
festet fellesgrense med Tyskland.
Det er et stort spørsmål om de i denne tiden høyt proklamerte 
nsikkerhetsbehovn kunne tilfredsstilles ved territorial eks
pansjon: Situasjonen etter denne ekspansjonen er blitt be
skrevet på følgende måte fra militærhistorisk hold: "Nå trådte 
imidlertid et' foruroligende paradoks frem i lyset: jo lenger 
mot vest de sovjetiske grensene ble drevet, jo mer syntes det 
som om den så hett. begjærte sikkerhet forsvant."53 Ved det 
tyske overfall viste det seg også at sivilbefolkningen innen 
de nyervervede områdene enten var passive eller hilste tyskerne 
velkommen.54
Isolert fra alle mulige allierte, virker det som en lammende 
panikkstemning senket seg over Moskvabyråkratiet i de siste 
månedene før det tyske angrepet. At man hadde ofret og invest
ert så mye for å holde landet utenfor krigen, ble i seg sjøl ett 
motiv for å ofre enda mer. Verdien av pakten med Tyskland ble 
ytterligere understreket i den sovjetiske pressen, og leverans
ene av krigsviktig materiale intensivert!55 Rapporter om det 
forestående angrep som kom inn fra mange hold, ble delt under
trykt, dels ikke trodd og dels ignorert. Til tross for at man
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hadde snakket om den kapitalistiske intervensjon i årtier, var 
forsvarstiltakene mer eller mindre tilfeldige og kaotiske (bl. 
a. et resultat av utrenskningene fra den røde armé). Man var 
mindre forberedt på krig i juni 1941 enn i august 1939. Skritt 
i retning av allmen mobilisering ble ikke foretatt fordi man 
var redd for at dette kunne provosere frem krigen.56 Dette var 
den håpløse logikken som Stalins utenpolitiske sjakktrekk hadde 
viklet landet inn i.
Historiens irrganger er imidlertid uransakelige. Når krigen - 
som man hadde fornedret seg på skammeligvis for å unngå - like
vel kom, ble Sovjetstaten og dermed byråkratiet, tildels en 
verdenshistorisk progressiv rolle, nemlig å gå i spissen for den 
anti-fascistiske kampen. Det er ingen tvil om at Sovjetunionen 
var nær undergangen i 1941/42. Et slikt resultat ville sjølsagt 
gitt utviklingen et helt annet forløp. Et kompromiss mellom den 
fascistiske og den borgerlige kapitalismen ville blitt muliggjort 
og da kan man lett tenke seg situasjonen for de revolusjonære 
kreftene i verden. Sovjetunionens seier var m.a.o. en mektig 
støtte for alle revolusjonære krefter - forsvaret av de nas-jonal- 
statlige interessene falt i dette tilfellet sammen med den' inter
nasjonale sosialismens interesser. Samtidig viser eksemplet med 
Tysklandspolitikken at byråkratiet i en vanskelig situasjon all
tid inntil desperasjonen vil klynge seg til sine egne kortsiktige 
målsettinger, og at nettopp denne holdningen kan skape situasjon
er som fører til byråkratiets egen undergang.
Nå skjedde det motsatte i og med seieren over fascismen. Båndene 
mellom folket og dets herskere ble styrket i en felles nasjonal- 
statlig front. Dermed kom det byråkratiske regimet styrket og 
stabilisert ut på sin progressive og avgjørende rolle den gangen.

Fredelig sameksistens og økonomisk systemkonkurranse. Defensiv- 
posisjon eller bidrag til den internasjonale klassekamp?

Sa SUKP på sin 22.kongress i 1961 vedtok sikk nye program (som 
er gjeldende den dag i dag) ble følgende innskrevet som avslut
ning: "Partiet erklærer høytidelig: Den nåværende generasjon av 
Sovjetfolket kommer til å leve under kommunismen!" Lenger frem
me var også programmet - mildt sagt - preget av optimistiske ton
er: "I det første tiår (1961-1970) vil Sovjetunionen under opp
byggingen av kommunismens materielle og tekniske basis i produk
sjon pr. individ, gå forbi USA, kapitalismens sterkeste og rik
este land." 58 I dag er disse ordene glemt i Moskva, men den 
gang reflekterte de en reell stemning i de øvre sjikt av Sovjet
samfunnet, en stemning som ikke minst uttrykte optimisme angående 
mulighetene for å utkonkurrere og bringe kapitalismen på defens
iven under bibehold av fredelige internasjonale forbindelser. En 
viktig inspirasjonskilde for slike illusjoner var relativt høye 
vekstrater i den sovjetiske økonomien på slutten av 50-tallet, og
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de teknologiske fremskritt innafor romfarts- og rustnings- 
sektorene. Optimistiske impulser i samme retning ga også av- 
staliniseringsforsøket, opphevelsen av den vilkårlige terroren 
og en viss hevning av levestandarden i løpet av 50-åra.
Kombinert med det som tidligere er sagt om den militære styrke
balanse i dette tidsrommet, ga dette en situasjon der det ble 
mulig å beskrive den fredelige sameksistensen og den økonomiske 
systemkonkurransen som en offensiv politikk fra Sovjetunionens 
side - en politikk som de kapitalistiske land ble tvunget til å 
gå med på ut fra sin svake posisjon. Som følge av at det "so- 
sialistisme verdenssystem" med Sovjetunionen i spissen i etter
krigstida "ble til den avgjørende faktor i den internasjonale 
utvikling"58 kunne - ifølge denne teorien - "den fredelige økon
omiske konkurransen rykke i forgrunnen."59
På dette grunnlaget, samt ut fra antakelsen om kapitalismens 
stadig mer "almene krise", var det at Krusjtsjov på den 20. 
partikongressen begrunnet muligheten for å unngå verdenskrig og 
for fredelig overgang til sosialismen i visse kapitalistiske 
land. Mellom Stalin og den etter-stalinske periode var det både 
kontinuitet og brudd. Sålenge Stalin forlengst hadde "revidert" 
den opprinnelige posisjonen til Lenin, så kan det i denne sam
menheng naturligvis ikke være snakk om kamp mellom en riktig 
"revolusjonær" og en feilaktig "borgerlig" linje. Istedet må de 
foretatte ideologiske endringene forståes som en taktisk manøver 
fra et byråkrati som befinner seg i en ny indrepolitisk (reform
forsøkene etter Stalins død) og en ny internasjonal situasjon 
(terrorbalansen).
Når alt kommer til alt så hadde da også både den fredelige sam
eksistens og den økonomiske systemkonkurransen vært sentrale ele
menter i Stalins utenrikspolitikk. Og når det gjelder forholdet 
til slike spørsmål som den revolusjonære kampen i de kapitalist
iske land, så er det helt klart at Stalin her ikke brukte noen 
teori som ledestjerne, men at spørsmålet til enhver tid var 
underordnet byråkratiets interesser. Forøvrig har det aldri vært 
en marxistisk tese at grunnlaget for politiske.handlinger er ide
er (heller ikke om disse ideene skulle være marxistiske), man at 
bare foreningen mellom ideer og interesser, kan gi ideene histor
isk betydning. Derfor er det uinteressant om Stalins ideer hadde 
en større formal likhet med enkelte marxistiske teorier enn til
fellet var med Krusjtsjov, sålenge begges politikk ikke tjente ar
beiderklassens men byråkratiets interesser.
Dette siste må være det avgjørende når vi skal forstå deres ideo
logiske ytringer. Og om det interesserer, så har vi naturligvis 
eksempler på at Stalin motsatte seg revolusjonær kamp og gikk inn 
for "fredelig overgang". Dette var tilfellet både i forbindelse 
ned den spanske borgerkrigen, i Vesteuropa og i Kina i åra etter
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2. verdenskrig.66 Heller ikke på det avgjørende punktet om 
sosialismens økonomiske styrke og de optimistiske prognosene 
som ble trukket av dette, var Krusjtsjovs tanker helt nye. I 
læreboka i politisk økonomi som ble til under Stalins'overopp
syn på begynnelsen av 50-tallet, kunne vi f.eks. lese:

"Hvert år med fredelig kappestrid mellom sosialismen og 
kapitalismen undergraver og svekker kapitalismen og 
styrker sosialismen... . De historiske erfaringene har 
vist at i kampen mellom de to systemene kan det sosial
istiske økonomisystemet regne med sikker seier over det 
kapitalistiske på grunnlag av fredelig kappestrid. I 
sin utenrikspolitikk går sovjetstaten ut fra at det er 
mulig for de to systemene - kapitalismen og sosialismen 
- å bestå fredelig side om side, den følger fast en 
kurs som går ut på fred mellom folkene.1’61

Den nye oppgaven som tilkom Krusjtsjov var å understreke den 
varige og stabile sameksistens som det var nødvendig å innlede 
med de avanserte kapitalistiske land, gjennom å systematisere 
de ulike elementene i den utenrikspolitiske praksis til en ideo
logisk helhet. Som under Stalin holdt man fast på det helt 
sentrale dogme at Sovjetunionen i kraf av sin blotte eksistens 
utøver en avgjørende revolusjonær innflytelse på de^internasjon- 
ale forhold og på forholdene innad i de kapitalistiske land. Noe 
nytt var det imidlertid at dette forholdet ble forsøkt begrun
net gjennom en enda mer "ideologisk” språkbruk enn hva tilfel
let hadde vært tidligere.
Dette skjedde ved at både den fredelige ’sameksistens og den ø- 
konomiske kappestrid nå ble karakterisert som en spesifikk form 
for klassekamp_, slik at Sovjetunionens utenrikspolitikk per de
finisjon kunne fremstilles som det avgjørende bidrag til den 
internasjonale klassekamp mot imperialismen, et bidrag som står 
i et solidarisk vekselvirkningsforhold til de to andre anti-im- 
perialistiske hovedkreftene, nemlig arbeiderklassen i de kapi
talistiske land og frigjøringsbevegelsene i den tredje verden. 
Klassekampbegrepet er dermed utvidet til å gjelde mellomstat
lige forhold og det er med dette fremsatt en teori som går ut 
på at den internasjonale klassekamp først og fremst avgjøres på 
det internasjonale statssystems plan. (Forøvrig i likhet med 
den kinesiske oppfatningen av den internasjonale situasjonen.) 
"Teorien om fredelig sameksistens er en teori om de internasjon
ale forhold; den inneholder en langsiktig vurdering av den in
ternasjonale politikk. Samtidig vil den integrere Sovjetunion
ens utenrikspolitikk og den internasjonale revolusjcnære stra
tegi."62 Som tidligere gjelder altså at kritikk av Sovjetunionen 
er identisk med svekkelse av den verdensrevolusjonære bevegel
sen.
Viktig å merke seg ved den sovjetiske forståelsen av de inter-
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nasjonale forhold er også fremhevelsen av den økonomiske kappe
striden soifi avgjørende i kampen mot kapitalismen. Derved under
strekes betydningen av fredelige midler i den internasjonale 
klassekamp: "Det sosialistiske verdenssystem er den avgjørende 
kraften i den anti-imperialistiske kampen... . Det sosialist
iske verdenssystemets bidrag til de anti-imperialistiske kreft
enes felles sak bestemmes først og fremst ut fra dets voksende 
økonomiske makt,”63 heter det i vedtaket fra Moskva-konferansen 
mellom kommunistpartiene i 1969. Og enda klarere sies det sam
me i Politische Okonomie des heutigen Monopolkapitalismus:

"Ifølge sitt sosialøkonomiske vesen er konkurransen mel 
lom sosialisme og kapitalisme den viktigste form for klas
sekamp mellom proletariat og borgerskap i internasjonal
målestokk...... Konkurransen på det økonomiske området
er det sentrale ledd i konkurransen mellom sosialisme og 
kapitalisme." (s.47-48).

Samtidig understrekes det - og dette er et meget viktig punkt - 
at systemkonkurransen ikke gjør det sosialistiske verdenssystem
et avhengig av kapitalismen (altså ingen verdensmarkeds-avheng- 
ighet): "Målet og oppgavene for utviklinga av den sosialistiske 
økonomi gir seg ut fra de indre utviklingslover og ikke ut fra 
konkurransen med de kapitalistiske land." (s.47) På den annen 
side fremstilles eksistensen av det sosialistiske verdenssystemet 
som en avgjørende årsak til "kapitalismens allmene krise" som 
tok til i og med oktoberrevolusjonen i 1917*
Ifølge den autoritative Politische Okonomie des heutigen Mono
polkapitalismus, virker motsigelsen mellom de to systemene i av
gjørende grad inn "på de viktigste indre prosessene som foregår 
i det kapitalistiske system i sin helhet og i hvert enkelt kapi
talistisk land, først og fremst naturligvis på motsigelsen mel
lom arbeid og kapital. Denne hovedmotsigelsen bestemmer i av
gjørende grad den videre utdypning av kapitalismens allmene krise 
(s.873) I likhet med ideologien under Stalinepoken er det bare på 
det militære området "at imperialismen også virker inn på sosial
ismen i betydelig grad, idet den påtvinger den høye forsvarsbyrd- 
er."64
Det må forutsettes at den teorien som det her er gjengitt sent
rale elementer av, står i samsvar med det sovjetiske lederskapets 
virkelige interesser, dvs. at det virkelig er i dette lederskap
ets interesser å etablere fredelige forhold og øke de økonomiske 
forbindelsene til de høgt utvikla kapitalistiske land. Riktignok 
har vi i forbindelse med Tysklandspolitikken vist frem et eksemp
el på at byråkratiets verdensoppfatning ikke på skikkelig vis 
samsvarer med dets egne interesser. Likevel ville det være å 
tilkjenne sovjetlederskapet en usannsynlig grad av schizofreni 
om ikke den voldsomme propagandistiske innsatsen til fordel for
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den fredelige sameksistens skulle reflektere den virkelige ut
enrikspolitiske posisjon, men tvert om være et dekke for rov- 
griske og imperialistiske krigsplaner, slik kineserne nå hev
der .
Forsøket på å begrunne utenrikspolitikken i marxistiske kate
gorier utgjør altså en faktisk politisk posisjon samtidig som 
den har en legitimerende funksjon overfor de sovjetiske folke
massene og overfor de kommunistiske partiene og revolusjonære 
bevegelsene omkring i verden. Den er både operasjonell og le- 
gitimerende og har derved greid å nedbygge motsigelsen mellom 
marxistisk ideologi og byråkratiets interessepolitikk, slik den 
tydelig var kommet til syne i Stalinperioden. (Dette var en 
nødvendighet i og med oppløsninga av Moskvas kontroll over den 
kommunistiske bevegelsen.) Omskrivningen av utenrikspolitik
ken i marxistiske termer gjør det bl.a. mulig for makthaverne å 
fremstille de tunge rustningsbyrdene som de sovjetiske folke
massenes direkte bidrag til den internasjonale klassekamp. Det 
er i det hele tatt ytterst viktig for regimets indre stabilitet 
at den ytre stormaktsposisjon blir knyttet direkte sammen med 
de revolusjonære bevegelsenes fremgang. Ut fra dette kan vi 
slutte oss til Schmiderers syn om at teorien om fredelig sam
eksistens i streng forstand er "mindre en teori enn en rasjon
alisering av Sovjetunionens nye maktposisjon."65
Med denne rasjonaliseringen, "overbygningen", ble det mulig - 
ikke bare å fremstille Sovjetunionens internasjonale politikk 
som grunnleggende progressiv - men også å fremstille denne po
litikken som uttrykk for en verdensomspennende revolusjonær 
offensiv etter 2. verdenskrig og på basis av Sovjetunionens 
indre styrke.
Det interessante er at midlene og elementene i denne offensiv
en slett ikke er av særlig offensiv karakter. De fortoner seg 
bare slik dersom vi tolker den fredelige sameksistens og de 
sterkere økonomiske forbindelsene utelukkende som uttrykk for 
de kapitalistiske lands svake og defensive posisjon. Dette 
blir da også nettopp gjort innafor den offisielle sovjetiske 
teori.
For vår del er vi av den oppfatning at det heller forholder seg 
motsatt, dvs. at Sovjetunionens tiltakende svake stilling tving
er landet inn på en kompromisslinje med de kapitalistiske land, 
som bl.a. innebærer en økt avhengighet av det kapitalistiske 
verdensmarkedet. Dette innebærer i realiteten et slags inter
nasjonalt klassesamarbeid med imperialismen i de sentrale og 
viktige områder (f,eks. Midtøsten), og der det bare blir mulig 
med effektiv solidaritet med de anti-imperialistiske kreftene i 
periferien (eks. Angola). Men denne grunnleggende defensive 
posisjonen blir det altså mulig å rasjonalisere bort ved å 
fremstille den som avgjørende elementer i en verdensomspennende 
revolusjonær strategi.66
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Forholdet til verdensmarkedet - Byråkratiets framtidsutsikter
Når vi idag ser tilbake på utviklinga etter Stalin ser vi følg
ende: Den styrende eliten satte igang et storstilt forsøk på å
"modernisere" systemet umiddelbart etter Stalins død. Årsakene 
til dette reformforsøket var den økende trusselen om at en mer 
velutdannet og mer bevisst arbeiderklasse til slutt skulle reise 
seg til kamp mot systemet, behovet for økning av produktiviteten 
og effektiviteten i en økonomi som ikke lenger kunne konsentrere 
seg om ekstensiv industrialisering med enkle planmål og behovet 
for større sikkerhet og handlefrihet hos de priviligerte sam
funnslag. (Terroren hadde rammet både høyt og lavt på samfunns- 
stigen.)67
Den herskende eliten så også reformenes nødvendighet ut fra 
styrkeforholdet til de avanserte kapitalistiske land.
Dette var et motsigelsesfullt reformforsøk og måtte være det, 
for byråkratiet aktet ikke å gjøre noe som kunne true dets eg
en maktposisjon, dvs. det gikk ikke ned til ondets rot, men 
nøyde seg med å bortforklare all elendighet ved å henvise til 
Stalins personlighet. Likevel var slike ting som Krusjtsjovs 
hemmelige anti-Stalin-tale på den 20. partikongress nærmest en 
revolusjonær handling sett med det sovjetiske samfunnets måle
stokk. Iallefall utløste reformforsøkene strømninger i breie 
lag av folket som sto på kollisjonskurs med hele systenet. Det 
viste seg umulig, å kanalisere all kritikk mot Stalin og det 
forgangne - avstaliniseringa vendte seg i faretruende grad til 
angrep mot byråkratiets egen priviligerte posisjon. (Når alt 
kom til alt så var jo Krusjtsjov en av Stalins menn og medlem 
av sentralkomiteen siden 1934.) Reformasjonsforsøkene måtte 
derfor stoppes før de kom ut av kontroll og truet systemets 
stabilitet.
En tilstramning kunne merkes allerede under Krusjtsjov fra 1962 
av, og hans fall må ikke minst Sees på bakgrunn av byråkratiets 
misnøye med hele det reformprogram som hadde utfoldet seg under 
Krusjtsjovs generalsekretærperiode (1953-64). Men helt tydelig 
var det at moderniseringsforsøket var slutt i•og med prosessen 
mot Sinjavskij og Daniel, i 1965/66 og den derpå følgende økte 
undertrykkelse av de intellektuelle. I motsetning til den akt
ive men tvetydige reformatoren Krusjtsjov, sitter det i dag en 
ekstremt konservativ ledelse på toppen av byråkratiet. Det var 
motsetningen mellom de økonomiske og politiske krefter som, 
tross alt, hadde utviklet seg i sovjetsamfunnet og byråkratiets 
eget herredømme, som hadde kommet til syne og fått byråkratiet 
til å sette bremsene på. Som Wolfgang Leonhard sier: "Konflikt
en mellom de nødvendige reformene og det byråkratiske apparatets 
maktinteresser ble særlig tydelig i den 11-årlige avstaliniser- 
ingsperioden - 1953 til 1964."68
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Det var omsorgen for sin politiske maktstilling som var - og 
er - det avgjørende for den styrende eliten. Men dette betydde 
og betyr den dag i dag en utvikling der det produktive potensi
al som ligger hos de sovjetiske folkemassene, ikke kan utløses 
fordi dette krever en demokratisering av samfunnssystemet på 
alle plan. M.a.o. er ikke det nåværende regimet i stand til å 
løse sine påtrengende økonomiske problemer, dvs. skape en ef
fektiv planlegging og høyne arbeidsproduktiviteten. Og dette 
i en situasjon der rustningsutgiftene skal holdes på et høyt 
nivå for å holde tritt med USA og folkemassene i tillegg krev
er økt produksjon av konsumvarer.
To ganger i de seinere årene har man sett seg nødtvunget til om
fattende kornimport fra USA (1972 og 1975) og i 1975 inngikk man 
i tillegg til import av 30 mill. tonn korn til en pris av 3 mil
liarder dollar, en avtale der Sovjet er forpliktet til å kjøpe 
6-8 mill. tonn hvert år i de fem kommende åra. Slik ser vi at 
de sovjetiske jordbruksproblemene får umiddelbare effekter på dei 
internasjonale politikken. Og disse problemene er en del av sel
ve systemet og skyldes absolutt ikke bare været.69 Det har vist 
seg at enhver større misnøye med de materielle vilkår uhyre lett 
slår over i politiske krav overfor de styrende. (Jfr. særlig 
Holubenko i Critique 4.) Mat utgjør den største posten på den 
vanlige sovjetfamilies budsjett. Herav tvangen til omfattende 
kornimport, såsant man da ikke skal gå tilbake til stalinismens 
åpne og vilkårlige terror.
I tillegg til de sovjetiske erfaringene har man dessuten et enda 
verre eksempel på hva som kan skje dersom levestandarden senket, 
nemlig arbeideroppstanden i Polen, der selve partiet var opprør
ernes klare angrepsmål, og der Gomulka ble styrtet. Sjøl om 
hele oppstanden naturligvis ble dysset ned i Sovjetunionen, er 
det ingen tvil om at den gjorde et dypt inntrykk på byråkratiet 
og bidrog trolig til at konsumvaresektoren for første gang ble 
prioritert på SUKPs 24. kongress i 1971, en prioritering som det 
imidlertid i 1976 viste seg ikke var blitt gjennomført. 0
Etter de optimistiske fremtidsvisjoner på begynnelsen av 60-tal- 
let viste det seg stagnasjonstendenser som heller ikke de økon
omiske reformene fra 1965 maktet å overvinne. Krusjtsjovs 
prognose baserte seg på en ekstrapolasjon (forlengelse) av vekst- 
tallene for USA- og Sovjetøkonomien fra siste halvdel av 50-tal- 
let. Ved slutten av 60-tallet viste det seg at gapet mellom de 
to land tvert imot disse prognosene, hadde utvidet seg. Trolig 
var det på dette tidspunktet at sovjetlederne derfor bestemte sej 
for en politikk med ytterligere økonomisk avhengighet av vesten, 
særskilt når det gjaldt moderne teknologi. Leonhard beskriver 
motivasjonen for den forsterkede utenrikspolitiske avspennings- 
kursen i åra omkring 1970 på følgende måte:

"Den første og avgjørende grunn for denne forandringen i 
utenrikspolitikken var stagnasjonen i Sovjet-økonomien... .
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Stagnasjonen var spesiellt alvorlig i nettopp de industri
bransjer som er avgjørende for en vitenskapelig-teknolog- 
isk revolusjon: elektronikk, computere, petrokjemikalier 
og produksjon av konsumvarer.
Sovjetlederne ble konfrontert med den store faren at Sov
jetunionen ville bli liggende etter i den vitenskapelig- 
teknologiske revolusjonen. Følgelig bestemte de - helt 
logisk fra deres synsvinkel - å gå inn for å oppnå viten
skapelig og teknologisk bistand fra industrinasjonene, 
særskilt fra Vest-Tyskland, Japan og USA."71

Den økonomiske nødvendigheten som her er skissert, er sammen 
med terrorbalansens logikk på det militærpolitiske plan, tref
fende beskrevet som de to målestokkene som den sovjetiske uten
rikspolitikken er bygd opp omkring og som vanskelig kan endres 
uansett hvem som måtte befinne seg i det byråkratiske leder-
fien^ffeonomiske komponent som bakgrunn for sovjetledelsens ønske 
om fredelige og stabile forbindelser med den kapitalistiske 
verden, ble altså betraktelig forsterket og utviklet seg i ret
ning av et avhengighetsforhold i første halvdel av 70-tallet.
Men som det fremgår av det som tidligere er sagt var ikke de 
økonomiske forbindelsene med verdensmarkedet noe nytt for Sov
jetunionene mot slutten av 60-tallet.
Det er her på sin plass å si litt om typen av disse tidligere 
økonomiske forbindelsene, ikke minst fordi det ofte har dannet 
seg et bilde av sovjetøkonomien som sjølforsynt og uavhengig av 
det kapitalistiske verdensmarkedet. En viktig grunn til at det
te skeive bildet har oppstått, er den relativt lave andelen som 
den sovjetiske utenrikshandel utgjør av landets totalproduksjon. 
Frem til ca. 1969/70 var det på bare 1% av bruttonasjonalpro
duktet, målt i rubler, men dette bildet forandrer seg dersom vi 
.går over fra en rein verdimessig til en &rufcsverdibetraktning av 
landets utenriksøkonomiske forbindelser:

"Om man imidlertid betrakter innholdet av den sovjetiske 
utenrikshandel, altså ikke bare dens økonomisk-verdimes- 
sige omfang, men dens bruksmessige kvalitet, gir det seg 
et helt annet bilde: nemlig en sovjetisk industrialiser
ing som gjennom hele perioden (1917-75) i høy grad er 
teknologisk avhengig av verdensmarkedet."73

Sovjetøkonomiens avhengighet av verdensmarkedet er altså ikke 
betinget av at verdensmarkedet er stedet for vevdive ali sering3 
slik som det er nødvendig for verdi- og merverdirealisering for 
kapitalen. Mens de nasjonale kapitaler må vende seg til verdens
markedet og ekspandere gjennom dette fordi de alltid må til
strebe å utvide verdiøkingsbetingelsene, er sovjetøkonomien 
vesentlig bvuksvevdiovientevt i sin avhengighet av verdens
markedet. Nettopp fordi varene alltid både er bytteverdi og
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bruksverdi, så blir verdensmarkedet samtidig den største og mest 
ekspansive ’’leverandør" av bruksverdier.
Spesielt i begynnelsen av 30-tallet - da Sovjetunionen befant 
seg i begynnelsen av industrialiseringsprosessen - varvimporten 
av teknologi fra de fremskredne kapitalistiske land en absolutt 
nødvendighet for gjennomføringa av planen. F.eks. utgjorde i 
1932 andelen av det importerte verktøymaskineri 78% av det som 
totalt ble installert i det året.74 Især i denne perioden med 
sterkt fallende verdensmarkedspriser på landets tradisjonelle 
ubearbeidede eksportprodukter (som følge av den økonomiske 
verdenskrisa), kom avhengighetsforholdet klart til syne gjennom 
at den første femårsplan måtte innstilles før tida og forble u- 
oppfyllt bl.a. p.g.a. den katastrofale utviklinga på det uten- 
riksøkonomiske området. I åra 1932/33 ble det planlagt en eks
port på 2047.5 millioner rubler og en import på 1704.7 m.r. Det 
virkelige resultatet ble en eksport til en verdi av 1069.8 m.r. 
og en tilsvarende import på 1052.2 m.r.75 Forsøket på å ’’plan
legge” utenrikshandelen ble med disse erfaringene oppgitt.
Når det gjelder den kvalitative, bruksverdiorienterte, siden av 
avhengighetsforholdet, må man spesielt merke seg at man fra 30- 
tallet av innstilte hele industrien på kopiering av kapitalist
iske produksjonsmetoder, for deretter å sette igang massepro
duksjon etter amerikansk mønster. Disse konsentrert^ seg om 
standardiserte produksjonsenheter over lange tidsrom, slik at 
den ukvalifiserte sovjetiske arbeidskraften lett kunne gli inn 
i produksjonsprosessen.
Når det gjaldt industriplanlegging og management, ble arbeids
metodene overtatt etter amerikanske og tyske ingeniører som ar
beidet i Sovjetunionen på begynnelsen av 30-tallet. Et ameri
kansk arkitektbyrå utarbeidet de to første femårsplanene på pro- 
duksjonsenhetnivået, på basis av de skisserte målsettingene som 
ble trukket opp av det øverste økonomiske råd (Vesenkha), hvor 
forøvrig amerikanske designere og ingeniører var ansatt. Sta
lins ideal hadde vært uavhengighet av utlandet og en sjølberget 
"sosialisme i ett land", som bare hadde en vei å gå, "den egne 
akkumulasjonens vei, sparsomhetens vei." (Werke bd.9, s.151)
I praksis så industrialiseringsprogrammet annerledes ut.
Praksisen med å basere seg på innkjøp og kopiering av produkter, 
arbeidsmetoder og patenter hadde den viktige negative effekt at 
det ikke ble satt igang egne og sjølstendige forsknings- og ut
viklingsprogram og at et forsvinnende antall produkter var re
sultatet av sjølstendige innovasjoner. Bare innafor militær- 
sektoren har det vært annerledes og denne er vel den eneste som 
idag virkelig konkurrerer på alle plan med nivået i den kapital
istiske verden.
Det som her er sagt betyr ikke at det har vært eller er mangel
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på teoretisk forskning i Sovjetunionen, men at problemet med 
omsettelsé av denne forskningsinnsatsen i konkret industriell 
utvikling blir uløst.78 Problemene i denne sammenheng er 
blitt stadig større ettersom industrialiseringa har skapt sta
dig flere økonomiske behov som krever kompliserte løsninger.
At vi derfor ikke kan stirre oss blinde på den reint kvantita
tive siden illustrerer W.Spohn ved å vise til verktøymaskin- 
sektoren: I 1964 var verdien av den sovjetiske verktøymaskin- 
produksjonen 3/4 av USAs. Tross dette kunne det og kan det 
fortsatt registreres massiv import i denne sektoren. Svaret 
på dette paradokset er at Sovjetunionen stadig kopierer, stand
ardiserer og masseproduserer noen prototyper, men samtidig ikke 
kan oppvise nye utviklinger ved egne krefter som er tilpasset 
mangfoldet i den industrielle produks-jonen. Derfor må man fore
ta fortløpende oppkjøp av de nyeste metoder og produkter på det 
kapitalistiske verdensmarkedet.” 77 Så seint som i 1974 var 
Sovjetunionen verdens største importør innafor denne sektoren 
(til en verdi av 367.8 mill.dollar.) Verdensmarkedsavhengig- 
heten viser seg også på den måten at vekstratene.innafor de enk
elte bransjene svinger i takt med graden av tilførsel av uten
landsk teknologi, og at stagnasjonstendenser viser seg i bransjer 
som denne tilførselen ikke tilkommer.78
På denne bakgrunnen er det slett ikke merkelig at man i Sov
jetunionen i dag legger stadig større vekt på økning av arbeids
produktiviteten og på kvaliteten av produktene, istedenfor som 
tidligere ensidig å konsentrere oppmerksomheten om det kvanti
tative produksjonsomfang. Man er fullt klar over at tilbakelig- 
genheten på dette området vanskeliggjør innhentinga av de kapi
talistiske land. ’’Seieren i dette avsnittet av konkurransen er 
en meget komplisert sak.”78
Alt dette får naturligvis konsekvenser for den sovjetiske eks
portstrukturen. Man er rett og slett ikke i stand til å tilby 
konkurransedyktige industriprodukter på det kapitalistiske 
verdensmarkedet. Derved oppstår en handelsstruktur der den om
fattende teknologiimporten betales med råvarer og halvfabrikata 
og der det utvikles et underskudd på handelsbalansen med de ut
viklede kapitalistiske land. Dette fører i sin tur Sovjetunion
en ut på det kapitalistiske kredittmarkedet> en virksomhet som 
har økt særlig sterkt i de siste åra. Sovjetunionen står nå i 
gjeld til iallefall følgende land: USA, Vest-Tyskland, Japan, 
Storbritannia, Italia (!), Frankrike og Kanada. I tillegg er 
Sovjetunionen og i enda større grad de andre østeuropeiske land, 
blitt en stadig viktigere låntaker på det såkalte euromarkedet. 
Totalt lånte Comecon-landene 2.4 milliarder dollar på dette 
kortsiktige lånemarkedet i 1975, en økning i forhold til foregå
ende år fra 5 til 12% av det samlede kredittopptak på euro
markedet ,.80
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At de sovjetiske lederne ser farene og ikke ønsker å komme inn 
i et tiltakende avhengighetsforhold, at man ønsker å øke eks
porten av høyverdige industriprodukter, er på det rene. At man 
likeledes ikke Ønsker å svekke båndene til de andre Comecon- 
landene, er også helt tydelig. Disse landene vender seg nå i- 
midlertid i tiltakende grad mot de vestlige land for teknologi- 
import og kreditter. Og etterat den reine utsugning av disse 
landene tok slutt etter Stalins død, er det først og fremst po
litiske - og ikke økonomiske - interesser, som er motiverende 
for Sovjetunionenes politikk overfor Østeuropa. Sovjet kan i 
dag f.eks. oppnå høyere priser ved å eksportere sine råvarar 
(særlig olje) til de kapitalistiske land, enn ved å fungere som 
hovedleverandør for de andre Comecon-1andene. Tsjekkoslovakia- 
invasjonen ble igangsatt ut fra redselen om at det kunne oppstå 
en ny og mer demokratisk sosialismemodell tett opp til sovjet
landet .
Nå viser det seg at faren truer fra en annen kant, nemlig at de 
østeuropeiske land blir langt hurtigere og sterkere avhengig av 
de kapitalistiske land enn Sovjet og at de kapitalistiske ele
mentene får friere spillerom her. F.eks. tillater nå land som 
Ungarn og Romania utenlandske investeringer med opptil 49% del
takelse i innenlandske selskaper, i motsetning til Sovjetunion
ene som overhodet ikke tillater direkte investeringer i sovjet
iske selskaper.81 I det lange løp kan disse utviklingstendens
ene undergrave hele den østeuropeiske blokken.
Det er på sin plass å understreke at de økonomiske forbindels
ene mellom Sovjetunionen og de avanserte kapitalistiske land ik
ke er et likeverdig forhold "til gjensidig nytte" som det så 
ofte fremstilles. I virkeligheten dreier det seg om et avheng
ighetsforhold som har et stabilt økonomisk grunnlag som basis.
Ut fra dette vil det i fremtida være mulig for de imperialist
iske krefter å presse politiske konsesjoner ut av sovjetlederne. 
Også de imperialistiske krefter er i store vanskeligheter i dag 
og har i høyeste grad behov for et samarbeid som kan virke sta
biliserende på de internasjonale forhold. Et slikt samarbeids
forhold der Sovjetunionen altså er den underlegne part, styrker 
på sin side det byråkratiske herredømmet innad gjennom økt under 
trykkelse og økt vekt på ideologisk "renhet". Man trenger kapi
talismen, samtidig som man bekjemper farene for kapitalistisk 
smitte, bl.a. representert av den "liberale" og vestorienterte 
delen av intelligensiaen (jfr. tilfellet Sakharov).
I denne forbindelsen er det grunn til å markere seg mot de syns
punktene som går ut på at økt avspenning og økonomiske forbind
elser vil øke mulighetene for en indre demokratisering av syst
emet. (Særlig fremført av R. Medvedev: "Problems of democrati
zation and déente”, New Left Review No.83, 1974) Dette synet 
setter - bevisst eller ubevisst - sine forhåpninger til den
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positive påvirkningen som angivelig skulle komme fra' "de vest
lige demokratier".
Overfor dette synet må det minnes om at de kapitalistiske 
herskerklassene i vest, slett ikke er interessert i noen demo
kratisering, enn si revolusjonering, av det sovjetiske system
et. De er interessert i et partnerskap med det herskende by
råkratiet, og om mulig tvinge dette inn på en kapitalistisk ut
viklingsvei. Men dette vil - som allerede Trotskij var inne 
på - skjerpe de sosiale motsetningene og dermed fremkalle økt 
undertrykkelse. Dette kan føre til krisesituasjoner der endel 
av byråkratiet velger en anti-kapitalistisk vei og dermed alli
erer seg med arbeiderklassen. (Slike tendenser så vi i Ungarn 
1956 og Tjekkoslovakia 1968.)
I alle tilfeller må den som leter etter muligheter for en posi
tiv utvikling ikke vende seg mot de kapitalistiske land, men 
mot den sovjetiske og internasjonale arbeiderklassen. I mot
setning til Medvedev, har Leonhard sannsynligvis grepet den 
vesentlige sammenhengen mellom ytre avspenning og styrkelsen av 
de despotiske kreftene innad: "Målet til Sovjetlederne er tyde
ligvis å oppnå en maksimal nytte av handel og teknologi fra 
vesten, og å øke undertrykkelsen av sitt eget folk, begrense 
dets frihet og inntrengningen av ideer utenfra."82

Vi ser altså av det foregående en klar ulikemessighet i aksen 
USA-Sovjet som tilsier at dette forhold ikke i all evighet kan 
bli det sentrale stabiliseringsmoment i det internasjonale syst
emet. I det øyeblikk Kina rykker frem som en atommakt tilnærm
elsesvis opp mot de to stormaktenes nivå, vil balanseforholdet 
mellom dem bli enda vanskeligere. Utviklinga i den tredje verd
en er nok en faktor som iallefall Sovjetunionen ikke er herre 
over.82
Men også faktorer som ligger mer eller mindre innafor de sovjet
iske ledernes innflytelsesområde, synes å utvikle seg på en "u- 
lykkelig" måte. Kanskje er det ikke så rart at de trekk som 
byråkratiet i fortida gjorde for å beskytte sine egne interes
ser, synes å vende seg mot sin egen hensikt, som om det hele var 
skjebnebestemt. I forbindelse med den 2. verdenskrigen sikret 
man seg nye landområder for å skaffe seg den omdiskuterte "sik
kerheten" .84
Resultatet i dag er at fire ubetydelige øyer i Kurilene bidrar 
til å ødelegge forholdet til Japan, som byråkratiet ellers gjør 
alt for å stå på god fot med for å hindre en japansk-kinesisk 
avtale. Sovjet kan ikke gi tilbake disse øyene som ble erobret 
i 1945, fordi det kan skape presedens for lignende krav om til- 
bakegivning av tapt territorium.85 Man slo ned oppstandene i 
Øst-Tyskland, Polen, Ungarn og Tjekkoslovakia for å sikre sine 
interesser i Østeuropa, og dermed ødela man Sovjetunionens om-
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dømme og internasjonale prestisje. Østeuropa som av Stalin ble 
etablert som interessesfære mot vesten, viste seg å bli en poli
tisk og økonomisk klamp om foten. Og fordi man ikke kunne til
late uavhengige kommunistiske bevegelser og sjølstendige sosial
istiske samfunn, måtte man ta et brudd med jugoslavene og kines
erne og stemple disse som avvikere. Det samme gjentok seg over
for de vestlige kommunistiske partiene som slo inn på en uav
hengig kurs (nå har også det franske KP sluttet seg til dette 
laget). Dermed fremmedgjorde man seg fra positive impulser fra 
andre sosialistiske og kommunistiske bevegelser, og mistet stadig 
mer anseelse i de progressive og revolusjonære bevegelser omkring 
i verden.
I denne situasjonen med en tiltakende isolering fra de krefter 
innad og i utlandet som kan øve en positiv innflytelse på sovjet
samfunnet, ser det ut til at det konservative byråkratiet mer og 
mer må sette sin lit til ett kort,. nemlig,militærapparatet som 
holdes oppe av en hypermoderne rustningssektor. Byråkratiet må i 
så fall fjerne seg enda mer fra det arbeidende folket ved stadig 
å pålegge det byrden av tunge rustningsutgifter. Og dess mer foi 
latt det blir av mulige alliansepartnere, dess mer innstilt vil 
byråkratiet bli - overlatt til sitt enorme militærpotensial - på 
å vikle seg inn i desperate politiske sjansespill.
At en slik utvikling kan bety katastrofale konsekvenser - og ik
ke bare for byråkratiet - sier seg sjøl. Ennå er det lenge til 
en slik situasjon kan bli virkelighet. Det er dessuten trolig at 
det også innafor byråkratiet finnes dem som ser denne negative 
muligheten og motarbeider den.
Historien har imidlertid lært at de som ønsker en progressiv ut
vikling må stole på andre krefter, nemlig den internasjonale og 
sovjetiske arbeiderklassen. En revolusjonær utvikling i de sent
rale kapitalistiske land, vil lette det kapitalistiske økonom
iske presset mot Sovjetunionen. En revolusjon med utgangspunkt 
i de avanserte kapitalistiske land, må nødvendigvis blir en in
ternasjonal revolusjon, en revolusjon som ville få effekter også 
i Sovjetunionen. Byråkratiet har alltid fryktet en slik utvik
ling, og med rette. Den ville undergrave dets maktstilling og 
føre til dets undergang, like så sikkert som Sovjetsamfunnet og 
dets sosialistiske krefter ville styrkes.
Men heller ikke disse utviktene tilhører den nærmeste fremtid.
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Jean-Marie Chauvier:

«Arbeidermakten» — Arbeider
klassen og fagforeningene i de 
sovjetiske bedriftene

INNLEDNING.

I 1973 var 81.3% av alle yrkesaktive i Sovjetunionen lønnsmot
takere: 60.3% var industriarbeidere og resten fordeler seg på
funksjonærer, sovkhos-arbeidere (arbeidere ved statlige land- 
bruksforetak), ansatte i offentlig tjeneste, i helse- og under
visningsvesen samt vitenskapssektoren.1 Det er disse som sitter 
med makta - slik er det i alle fall å forstå ifølge forfatningen.
For å ivareta ledende administrative oppgaver har den helt nye 
vitenskap for arbeiderorganisering og arbeidsledelse opprettet 
en ny sjølstendig stilling: Den 1.februar 1971 ble det første 
sovjetiske institutt for ’’Forvaltning av Folkehusholdningen” 
åpnet i Moskva. Gjenstanden for de studier som blir drevet der 
innen sosiologi og psyko-sosiale vitenskaper er forholdet mel
lom det ledende personal og de underordnede (podtsjinjonny).
Denne nye yrkesgren blir utvilsomt legitimert gjennom ”den vit
enskapelige og tekniske revolusjon”, som fordrer at man går over 
til en høyere grad av "demokratisk sentralisme" - som igjen står 
i sammenheng med et dialektisk forhold mellom sentralisert led
else og kollektivt initiativ.
Forøvrig har "arbeidermakt" i bedriftene i Sovjetunionen hele 
tiden, fra og med 1918, blitt utøvd i form av enmanns-ledelse 
(såkalt "enhet i ledelsen"). Sjøl under de nåværende forhold med 
høyere industrikonsentrasjon (opprettelse av "produksjonssammen
slutninger" hvor ca. 10 bedrifter er slått sammen) og med "viten
skapelig" ledelse av bedriftene har man bevart prinsippet om en- 
manns-beslutning: "direktørrådene" som står i spissen for produk
sj onssammenslutningene har bare uforpliktende rådgivningsfunksjon
Det skulle være unødvendig å framheve de kommunistiske partiorgan 
isasjonenes avgjørende rolle på alle nivåer og hos alle instanser
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som utøver økonomisk og politisk makt: Denne rolle har i dag 
fått en mer politisk og mindre administrativ karakter enn noen 
gang tidligere og er like lite gjenstand for angrep, like uan
gripelig som den alltid har vært. Men hvordan kan det de kom
munistiske kamerater kaller "sosialistisk demokrati i stadig 
utvikling" virkeliggjøres i de sovjetiske bedriftene under sli
ke forhold? Hvordan fungerer denne "stadige og mangfoldige 
medbestemmelse" hvorved "det ikke er mulig å fatte noen beslut
ning av betydning i en bedrift uten at arbeiderne har diskutert 
saken"?2 Hvor kan man peke på tilfeller av den "økende demo
kratisering" som "i Sovjetunionen lar oss bli vitner til fød- 
selsveene for dette store folkets gamle drøm: arbeiderregjer
ingens fødsel"?3
Underlig og forvirrende er denne sovjetiske virkelighet, som 
også i dag kaller på de mest motstridende dommer: For noen.er 
den et sprudlende demokrati, for andre statlig livegenskap og 
"konsentrasjonsleir"!4 Å etterprøve denne virkelighet gjennom 
egen erfaring leder på ingen måte til definitive svar i første 
omgang: Bare den som har levd i Sovjetunionen i flere år gjen
nomlever denne sammenfletningen av motsetninger, denne virke
lighet som er så rik på nyanser og uventede sider og som om- 
velter vissheter som tilsynelatende var helt sikre.
Det dreier seg ikke om å tilhylle en verden som måtte^forbli u- 
tilgjengelig for rasjonell bevissthet med et hemmelighetens 
slør. Det dreier seg snarere om å befri seg fra fordommer som 
- fra høyre til venstre og over alle sjatteringer av ytterste 
venstre gjennom alle dets drømmer og skuffelser - fremdeles er 
til hinder for å se på Sovjetunionens land og folk som noe an- 
net enn bare en "illustrasjon" for politiske teser. Den marx
istiske analyse av Sovjetsamfunnet som det ennå gjenstår å 
framstille og som er og blir av livsviktig betydning for de in
ternasjonale venstrekrefter, må komme til å forlate "illustra
sjonens" smale sti sammen med tilhørende moralske verdidommer 
og teoretiske legitimeringer; i stedet må analysen vende seg 
til de uendelig mye videre og og kompliserte sosiale, etniske 
og psykologiske realiteter i den verden som så dagens lys i ok
tober 1917 og som siden ble støpt i den stalinistiske smie.
Studiet av disse realitetene vil mindre stå til tjeneste for å 
stadfeste eller avkrefte gamle hypoteser enn til å tjene en 
overgangs-utvikling, altså til å formulere hypoteser som 
venstresida i dag kan arbeide meningsfullt ut fra.
Når man i dag har lettere tilgang til disse realiteter og let
tere kan gi slipp på endel antikverte skolastiske diskusjons
tema skyldes dette forutsetninger som ikke fantes bare for 
noen få år siden: på den ene siden utvidelsen av kontaktmulig
hetene, reiselettelser og forlengede oppholdstillatelser i Sov
jetunionen, på den annen side framskritt innen sosial tenkning
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i Sovjet tekket være den politiske oppvåkning for en intelli- 
gensia som står på randen av systemet. Men denne utvikling 
skyldes også noe som man lett overser: det fullstendig "legale” 
oppsving som understøttes av makthaverne innen sosiologisk, øk
onomisk, demografisk samt andre typer forskning - altså studie- 
grener som det sovjetiske samfunn lærer å erkjenne seg selv 
gj ennom.
Fra disse kildene har vi øst for i all beskjedenhet å nærme oss 
problemet med "arbeidermakt" i den sovjetiske bedrift. I løpet 
av fem år har vi gjort iakttakelser i Sovjetunionen, bl.a. be
søkt tallrike bedrifter og fabrikker og samlet en rikdom av in
formasjoner om sosiale forhold. Herved har vi lagt hovedvekten 
på bedriftsledelse samt fagforeningenes virksomhet. Vi var nødt 
til å forbigå en mengde sentrale synspunkter, som f.eks. plan
legging og organisering av industriforvaltning på nasjonaløkon- 
omisk nivå, saker som vi bare kunne streife inn på. Men i alle 
tilfelle syntes det uunnværlig å holde fast ved enkelte allmen
ne trekk ved arbeiderklassens nåværende utvikling i Sovjetuni
onen.
I. DEN SOVJELISKE ARBEIDERKLASSEN I DAG

I 1917 var de bare en håndfull: lite mer enn millioner in
dustriarbeidere og 5 millioner landarbeidere ut av en totalbe
folkning som i 1913 var på 159 millioner mennesker. I dag ut
gjør de flertallet: arbeidere og funksjonærer utgjorde i 1970,
80% av befolkningen (1913: 17%, 1959: 68.3%), arbeiderne alene 
55%. Av disse er de fleste ansatt i store, arbeidsintensiv 
bedrifter: i 1967 beskjeftiget 5500 bedrifter av et totalt an
tall på 48 000 rundt 60% av de yrkesakrive arbeiderne og lever
te en tilsvarende høy andel av det totale industriprodukt.
Det ligger klart i dagen at denne arbeiderklassen bare i ytterst . 
liten målestokk kan ha noe til felles med det proletariatet som 
stormet Vinterpalasset i oktober 1917. Hverken i sosial eller 
politisk henseende er dagens arbeiderklasse identisk med det da
værende proletariat, og den er heller ikke dette proletariatets 
"etterfølger" på samme måte som våre europeiske proletariater 
"følger etter" sine tidligere slektsledd, idet de kunne overta 
deres yrkesmessige og fagorganisatoriske tradisjoner. Disse 
forvaltninger som i løpet av et halvt århundre med sosialistisk 
oppbygning - spesielt industrialisering - er blitt bevirket 
gjennom revolusjonær tradisjon, har først og fremst preget Russ- 
lands sosiale historie med diskontinuitetens og omveltningenes 
stempel.
Oktober-proletariatet var bare et forsvinnende mindretall - det 
var konsentrert på noen få byer (400 000 i Petrograd alene) - 
og i 1918 hadde mellom 60 og 70% av arbeiderne yrkesutdannelse.
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Storparten av dette proletariatet ble oppsplittet i løpet av 
borgerkrigen; det ble desimert under kampene (hvor det spilte 
en avgjørende rolle) og likeså gjennom sjukdommer og hungers
nød .
Etter at de ble utskrevet fra den Røde Arme trådte de fleste 
av de overlevende inn i statsforvaltningen. Bare en mindre del 
av dem gikk tilbake til produksjonen, hvor de sammen med unge 
mennesker fra landsbygda kom til å utgjøre arbeiderklassen i 
åra hvor den MNye Økonomiske Politikk” ble gjennomført. Denne 
utviklingen stabiliserte seg på følgende måte: i 1920 hadde 
40% av arbeiderne yrkesutdannelse, i 1929 var det 70%. På det
te tidspunkt fantes det alt en fagforeningsbevegelse som skulle 
bli hårdnakket bekjempet av Stalin. Den forserte industriali
seringen førte med seg en djuptgripende omveltning: Mot midten 
av 30-tallet talte de fagutdannede arbeiderne ikke mer enn 40- 
50%, siden flertallet fra da av består av landarbeidere som er 
revet opp fra sitt rotfeste. Det var på denne tiden det store 
’’bruddet" satte inn, både i faglige og politiske tradisjoner: 
tilstrømning av folk fra landsbygda, deretter tiltakende ar
beidsdeling som i tilknytning til politimessige tvangsåtgjerd- 
er fikk de siste rester av fa'gforeningsånd til å bryte sammen.
Det finnes kun få eksakte opplysninger om arbeiderklassens so- 
sialstruktur i årene 1930-1950. Et stort antall arbeidere dro 
til fronten i 1940-45; mange kom aldri tilbake. Gjenoppbyg
gingen var det kvinner, ungdom og bønder som satte i gang med.
Disse tre vekstkilder er blitt værende fram til idag. I tillegg 
til dette kommer en bedre skoleutdannelse før de nye arbeiderne 
trer inn i produksjonen. I løpet av tjue år (1950-1970) har 
antallet steget på over 66 millioner (1970). Hvor kommer disse 
massene fra?
Det ligger nær for hånden å merke seg tilstrømningen av kvinner: 
26 millioner som fulgte av den naturlige generasjonstilvekst.
Men framfor' alt - likegyldig om det dreier seg om menn eller 
kvinner, om unge eller ikke helt unge mennesker - må man merke 
seg det tilskudd som skyldes den vedvarende flukten fra lands
bygda og den direkte verving som i første rekke skjer ved at 
kolkhosarbeidere blir overført til sovkhoser og- ved at det byg
ges nye yrkesskoler og tekniske høyskoler.
Den sovjetiske arbeiderklassen befant seg altså under og etter 
den 2. verdenskrig fremdeles i mange henseender i en dannelses- 
prosess; dens viktigste strukturer er blitt konsolidert i løpet 
av de siste 15 år. Men tilstrømningen av ukvalifiserte landar
beidere går mot slutten, i alle fall for den nærmeste tid. Vi 
befinner oss ved et vendepunkt for den sosialhistoriske utvik
ling.
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Enda mer karakteristisk enn den sovjetiske arbeiderklassens nå
værende utvikling er dens utdannelses- og kvalifikasjonsnivå. 
66.1% av arbeiderne (mot 46.5% av kollektivbøndene) hadde ved 
begynnelsen av 1973 høyere eller videregående skoleutdannelse 
(med eller uten eksamen, i alle fall minst 7 år); for funk
sjonærene var tallet derimot 96.2%.
I 1970 var 96.9 millioner arbeidere og funksjonærer beskjefti
get i den sovjetiske samfunnshusholdningen, mens 79.5 millioner 
personer var under utdanning. 49.7 millioner elever befant 
seg innenfor den allmennutdannende del av skoleverket, 4.6 mil
lioner var under høyere utdanning, og 4.4 millioner under høy
ere teknisk utdanning. Samtidig lærte 6.4 millioner arbeidere 
et nytt yrke, mens mer enn 15 millioner besøkte kurser for vid
ere utdanning. Bare ti år tidligere hadde ikke mer enn halv
parten så mange arbeidere vært under utdanning (10.9 millioner).

Historisk og nåværende arbeiderklasse

Ifølge ideologien (marxismens ideologi) skal arbeiderklassen 
fullføre sin misjon og gjøre sitt verdensomspennende kall til 
virkelighet - helt til klassene forsvinner og alle sosiale grup
peringer smelter sammen i et homogent fellesskap: arbeiderne i 
det kommunistiske samfunn.
Erfaringen taler på mange måter til fordel for disse ideene. 
Produktivkreftenes vekst har ført med seg en voksende arbeider
klasse; arbeiderklassen er tallrikere og har mer innflytelse 
enn før. Det er denne klassen som fra 1917 og fram til i dag 
har utgjort samfunnets fremste støttepillar i kjeden av makt
kamper, industrialisering, kollektivisering, krigen mot Hitler 
og gjenoppbygningen: mot føydalherskerne som var blitt berøvet 
sin makt og et borgerskap som var blitt fratatt sin eiendom, mot 
rikbøndene, småborgerskapet og de nølende eller fiendlige mel- 
lombøndene, mot' utenlandsk imperialisme og mot alle former for 
kontrarevolusjon i inn- og utland.
Det som står tilbake1 er å undersøke hvilke sosiale nydannelser 
som har fulgt i kjølvannet på det tekniske og vitenskapelige 
framskritt og hvilken ny rolle som derved er blitt arbeiderklas
sens lodd. Å gjennomtenke begrepet for arbeiderklassen er gjen
stand for andre undersøkelser, og for tida føres det livlige 
diskusjoner om dette i Sovjetunionens sosiologiske litteratur. 
Det som interesserer oss her i øyeblikket er forsøket på å jam
føre vår arbeiderklasse av i dag med arbeiderklassen på et tid
ligere stadium av Sovjetunionens historie, og derved stilles 
spørsmålet om klassens maktredskaper. Av disse velger vi ut to: 
ledelse av bedriftene og fagforeningenes rolle.
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2. ÆDRIFTEN MED MONARKISK LEDELSE

De fleste av de bedriftene jeg undersøkte mellom 1964 og 1969 
befaht seg mer eller mindre i en tilstand av økonomisk 'omstruk
turering. Jeg var altså vitne til deres "gjenopplivning": ikke 
bare som samfunnshusholdningens basisceller - for det fortset
ter de å være trass i at de stadig oftere integreres i mektige 
industrikomplekser - men også at de kalles til live som jurid
iske personer med øket bevegelsesfrihet.
I en viss utstrekning er det mulig å ’’kjenne Lusa på gangen” 
ved at direktørene nå er tilbøylige til å snakke om profitt, 
rentabilitet og ytelsesevne. Men her tar også likheten med 
vestlige bedrifter slutt. Alle tegn overtyder besøkeren om at 
han har å gjøre med en helt annen sosial helhet, sjøl om han 
står i fare for kanskje ikke å se noe mer i dette enn politiske 
overflatefenomener uten større betydning: grafiske framstilling
er og veggparoler bekjentgjør bedriftens planer, ærestavler og 
billedgallerier kunngjør om ”velfortjente" arbeidere osv..
Den "bedriftspatriotisme" som man kan legge merke til hos så 
mang en direktør og som kollektivene gir seg av med, har i siste 
instans bare noen mening i samband med det arbeid man står sam
men om, og dermed er man henvist til det som gir seg j. overens
stemmelse med plantilvisninger, med den belønning en bedrift kan 
oppnå for sin ytelse, med den rolle partiutvalget spiller i den
ne forbindelse, med ”folkekontrollens" virksomhet osv.. Vi må 
i alle fall ikke glemme at den sovjetiske bedrift bare besitter 
den reglementerte bruksrett, ikke eiendomsrett og slett ikke fri 
disposisjonsrett over de statseiendommer som den forvalter: Den 
sovjetiske bedrift er ikke bare en produksjonsenhet;, den er og- 
og blir et ledd i en ubrytelig kjede, den er og blir en karakter
istisk politisk-sosial kroppsdel -i den sosiale struktur.
Når en bedrift engang har oppnådd en viss størrelsesorden, da er 
den noe mer enn bare en arbeidsplass, da blir den til et verita
belt sentrum'for produksjon og undervisning, et sentrum for po
litiske samtaler og kulturell underholdning - skjønt uten den 
ånd av demokratiske ’’meetings" som de sovjetiske funksjonærene 
driver gjøn med dem for.
Mine vandringer gjennom bedriftene stadfester de kunnskaper jeg 
hadde på forhånd: alle funksjoner og samordninger i den sovjet
iske bedrift er strengt hierarkisk strukturert. De økonomiske 
spørsmål blir drøftet mellom direktøren, hans assistenter, in
geniøren og ledelsen for tilsynsnemnda for bedriften. Ofte del
tar partisekretæren i diskusjonene. Langt mer sjelden - og 
nesten aldri uten at jeg sjøl hadde ytret ønske om det - hender 
det at det også viser seg en og annen fagforeningsfunksjonær.
Når han er tilstede dreier samtalen seg om sosiale spørsmål. Mer 
enn en gang skjøt jeg inn spørsmål til temaet "medbestemmelse",
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og det hendte også mang en gang at jeg mottok beredvillige ut
greiinger av militante fagforeningsfolk - men dette skjedde 
nettopp ikke mer enn mang en gang. Som oftest var svarene u- 
klare, og ofte nok kunne man ikke unngå å legge merke til at 
bedriftsledelsen rynket brynene av forundring, som om jeg burde 
unngå å stille slike spørsmål i framtida. Disse herrer hadde 
åpenbart viktigere saker fore enn om å tale om så gammeldagse 
ting som "medbestemmelse"'.

"Etter dirigentens taktstokk"

"St godt sammensatt symfoniorkester, hvor hver enkelt behersker 
sin del til fulle og framfører den med beåndet skaperkraft uten 
så mye som et bruddstykke av et sekund å komme ut av den rytmen 
som blir angitt av taktstokken til dirigenten... ." Slik lyder 
idealet for sosialistisk ledelse, slik det blir beskrevet av so
sialøkonomen Piervouchine. Det heter særskilt i tillegg til det
te: "Direktøren er statens tillitsmann... . Han står ansvarlig 
for alt... hans beslutninger er bindende for alle ... . Riktig- 
nok handler ikke direktøren alene i alle saker. Han har medar
beidere, han henter råd hos ingeniørene og teknikerne, hos 
verksmestrene, arbeiderne og hos avantgarden. Men det er han 
selv som fatter de endelige beslutningene."
Ved siden av denne generalstab med mer eller mindre oppdelte 
særrettigheter finnes det to instanser: partikomiteen og fagfor- 
eningskomitéen. Den første inntar omtrent samme posisjon i be
driften som "det politiske kommisariat" gjorde i hæren: den 
overvåker alt, følger med at moralske og politiske normer blir 
fulgt opp. Fagforeningskomiteen derimot har å gjøre med det so
siale kollektiv. Det er mange tannhjul som griper inn i hver
andre mellom disse tre instansene: Direktøren er ofte medlem 
både i partikomiteen og i fagforeningskomiteen. Det kan altså i 
beste fall væte snakk om en trehodet bedriftsledelse, hvor den 
økonomiske styring i -alle tilfeller hviler på en eneste mann, 
sjøl om han stadig vekk omgir seg med "rådgivere".
Afanasev definerer i sin bok "Vitenskapelig (bedrifts-)ledelse" 
den "demokratiske sentralisme" som hersker i bedriften som i en
hver annen sovjetisk institusjon: på den ene side initiativ og 
kontroll fra massene, valg på de ledende krefter, men på den an
nen side sentralisert ledelse, enhetlig autoritet i anvisning av 
oppgaver, mindretallets underkastelse under flertallet. Men i 
virkeligheten er kontrollen en sak for den aller øverste myndig
het, altså er den arbeiderstatens sak, og det er den alene som 
har rett til å "velge" direktørene.
Det skille som Lenin forsøkte å innføre ved hjelp av sitt begrep 
om enmannsledelse i bedriftene - mellom kollegial beslutnings
prosess og personlig ansvar ved iverksettelsen - et slikt skille 
leter man i praksis forgjeves etter. "Kollegialitet" finner en
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mye heller på nivå med rådslagning mellom tekniske og viten
skapelige eksperter, en rådslagning som det ikke er mulig å 
tenke seg at en moderne bedriftsledelse kunne være foruten.
Den -sovjetiske bedriftens pyramidale struktur tilsvarés av en 
skarp skillelinje mellom ledende og utøvende personal. Lønns- 
hierarkiet er ikke bare stilt i samsvar med rangeringen etter 
teknisk kompetanse eller kvalifikasjoner; det samsvarer også 
med hierarkiet av sosiale funksjoner. Prinsippet med enmanns- 
ledelse går tilbake til Lenin; den strengt monarkiske tillemp
ing av dette prinsipp daterer seg til begynnelsen av 30-årene: 
man bør buske på at til og med trust-vedtektene fra 1927 fast
satte organer for kollegiale beslutningsprosesser.
Gjennom den reformen som ble innledet i 1965 ble situasjonen 
vesentlig forandret: Det området hvor direktøren kan ta inia- 
tiv ble betraktelig utvidet - og dermed gjaldt det samme for 
hans autoritet. På den annen side synes kravet om initiativ 
fra funksjonærer og arbeidere å motsi en slik maktkonsentra
sjon i hendene på en enkeltperson. Fra sosialøkonomenes side 
bar det riktignok reist seg lavmælte protester, men den nye 
loven stadfester dette prinsippet meget strengt; det er be
riket med klausuler om medbestemmelse og om deltakelse i be
stemte rettigheter.

Utvikling mot kollegialt "management"?

Medbestemmelses-problematikken er blitt inngående behandlet i 
presse og litteratur. Håndbøker for bedriftsledere og tids
skrifter som egentlig burde gi den beste .utredning om disse 
sakene, er på dette punktet ikke til å bli særlig klok på. Noen 
få økonomer - slik som Birman - benytter seg av begrepet "demo
kratisering” for å gi uttrykk for sine forestillinger vedrør
ende bedriftsledelse. Debatten om medbestemmelse blusser sta
dig opp med ujevne mellomrom, og her står Anafasev som sosiolog 
på det standpunkt at prinsippet om enmannsledelse ikke ubeting
et må stå i veien for å gjennomføre prinsippet om sjefens "valg
barhet".
Det er mulig at man kommer til å vende tilbake til en viss kol- 
legialitet gjennom omveien over industriell konsentrasjon. I 
Leningrad på slutten av 60-tallet rådslo såkalte "direktørråd" 
som stod i spissen for produksjonsforbund, om innføring av ny
heter: Her dreier det seg imidlertid ikke om bedrifts(-ledelses)
råd, men om et slags parlamenter hvor det sitter sjefer for 
fusjonerte bedrifter.
Disse kommisjonene har rådgivende funksjon, og støtter opp under 
forbundsdirektørene.
Overgangen til "vitenskapelig arbeidsorganisering" fordrer i al
le fall at man vender bort fra de kvasi-militære kommandoskik- 
kene som enkelte direktører bare med uvilje gir avkall på.

138



Videre er det nødvendig med en stadig konsultasjon mellom be
driftens ulike "kompetanser”. På denne måten danner det seg et 
nytt lederskap som framviser alle kjennemerker på den moderne 
"manager” - slik vi f.eks. kjenner ham fra amerikansk industri.

Innskrenket medbestemmelse: Produksjonskonferansene

I prinsippet er det allerede blitt skapt et organ for ekte med
bestemmelse fra arbeidernes side: det dreier seg om de "Faste 
Produksjonskonferanser" som ble innført av Krustsjov i 1957.
Dette begrepet eksisterte allerede på begynnelsen av 1920-tal- 
let. Det står ikke i motsetning til prinsippet om enmannsledel- 
se: det dreier seg om "produksjons"-ledelse, ikke om "bedrifts"- 
ledelse. Hovedhensikten med disse konferansene er i hvert fall å 
gjøre arbeiderne fortrolige med alle de problemer som henger 
sammen med produksjonen: utarbeidelse og gjennomføring av plan
er, tekniske fornyelser, arbeidsorganisering osv.. I 1957 ble 
det blåst nytt liv i disse konferansene, som under Stalin prak
tisk talt var gått i glemmeboka. Tidsrytmen for denne innret
ningen ble fastsatt ved en felles beslutning av regjeringen og 
fagforeningene 9.7.1968. De finner sted en gang i måneden på 
hvert verksted, og en gang i kvartalet på bedriftsnivå. Be
driftsadministrasjonen "skal" ta hensyn til de tilrådninger som 
kommer fra konferansene, men det er ingen lov som tvinger den 
til det. I alle fall er den administrative ledelse adressat 
ved disse konferansene.
Det er satt veldig vidtrekkende mål. Ifølge en bok som ble of
fentliggjort i 1965 av to sosialøkonomer dreier det seg om 
"kimcellene for den kommunistiske sjølforvaltning". Krustsjov, 
som skal ha vært svært imponert over det jugoslaviske eksperi
ment, sørget sjøl for at det ble satt i gang eksperimenter med 
"produksjonskomiter" som utgikk fra de faste produksjonskon
feransene. Disse komiteene hadde rådgivende funksjon hos den 
administrative ledelse og sto i det minste fram som den løfte
rike begynnelse på medbestemmelsens tidsalder. Denne bestemmel
sen går tilbake til november 1962. Etter den tid er det i alle 
fall ikke blitt noe mer snakk om den. "Komiteene" synes å ha 
vært dødfødte: uten noe nøye avgrenset autoritetsfelt og uten 
endring i bedriftenes ledelsesstruktur kunne de knapt tjene noen 
hensikt.
Ikke lenge etter den første tidens begeistring fulgte skuffel
sen. Ved bedriftene i Kharkov falt f.eks. antallet konferanse
deltakere fra 1959 til 1965 fra 855 510 til 595 912, altså med 
en tredjedel. Ved en rundspørring om hvilken sosial aktivitet de 
hadde størst interesse for, var det bare 3% av arbeiderne som 
nevnte arbeidsorganisering og produksjonsledelse (derimot var 
det 20% som uttalte seg til fordel for "sosial kontroll", og
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21.7% var for å forsvare det offentlige styresett og å kjempe 
for forbedring av arbeidsdisiplin). På spørsmålet: ’’Hvilket 
organ er det som etter Deres mening sikrer arbeiderne den mest 
virksomme medbestemmelse ved ledelsen av produksjonen?'\ var det 
bare 43% som svarte: ”De Faste Konferansene”. Konferansene 
rangerte etter ’’partiorganisasjonene”, som uten tvil utgjør den 
mest reelle maktfaktor i bedriftene ved siden av administrasjon
en, og de kom også bak ’’arbeiderforsamlingene”, som på verk- 
stedsplanet er forum for hele arbeidsstyrken.
Men på alle møter hvor bedriftsledelsen er representert, har 
sistnevnte part alltid overtaket: I løpet av de 26 sesjoner 
som i løpet av år fant sted i Kharkov, var det i alt 75 per
soner fra den administrative og tekniske ledelse som tok ordet, 
mot bare 51 arbeidere. Det som er i veien med denne medbestem
melsen er at arbeiderne ganske visst får komme til orde, men må 
gå fullstendig uten noen slags forberedelse til møtene og vite 
på forhånd at de sakene som ligger dem nærmest på hjertet ikke 
kommer til å bli berørt.
I mellomtiden befinner vi oss midt i 70-årene. De faste konfer
ansene har vært her i 15 år, og det er gått et ti-år siden re
formen. Og i dag er det vel ingen som snakker om ’’kimceller til 
sjølforvaltning” lenger. Likevel har man fått realisert medbe
stemmelse i en viss utstrekning. I konferansene får man i det 
minste luftet slike problemer som skyldes uoverensstemmelse mel
lom arbeiderne og den administrative ledelse. I visse storbe
drifter - først og fremst i Leningrad - er konferansene blitt et 
forum som teller. Her forsøker man å utøve retten til å skaffe 
seg innsikt i de hemmeligheter som gjelder bedriftenes forret
ningsmessige og administrative ledelse. Men dette er blitt en 
bomerang: Fagforeningene reiste kravet om at konferansenes ret- 
togheter skulle utvides slik at de kunne bli ’’hovedorgan for ar- 
beiderdemokratiet”, og dette ble riktignok-fulgt opp av at re
gjeringen og fagforeningene i en felles beslutning nøye fastla 
konferansenes rolle. Men til gjengjeld ble hyppigheten for kon
feransene innskrenket til een gang pr. kvartal pr. verksted, og 
den obligatoriske forretningsmeldingen som tidligere ble lagt 
fram for arbeidsstokken hver 6. måned, blir nå framlagt bare en 
gang i året. Uansett hvor langt ’’arbeiderdemokratiet” nå skulle 
strekke seg - sjefene, som etter skikk og bruk av og til blir 
innbudt til konferansene, men som ikke ubetinget er forpliktet 
til å delta, får likevel stadig det siste ordet. ”En skole i 
lederskap”? Kanskje det, men alt forblir på sin faste plass: 
her ’’lærerne” og der borte ’’elevene”.

å. ' FAGFORENINGENE: EN SKOLE I KOMMUNISME"?

Som organisasjon for arbeidermassene tjener fagforeningene til 
å samle arbeiderne i kollektiver, til å høyne deres arbeidsiver
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og arbeidsdisiplin og til å ’’ivareta" deres sosiale interes
ser. De er'det fremste virkemiddel for deres integrasjon (i 
systemet). I 1971 var 98 millioner sovjetiske arbeidere or
ganisert i fagforeninger: bortimot samtlige av de 92 million
er arbeidere og funksjonærer som for tiden utgjør den sov
jetiske folkehusholdningens samlede arbeidsstokk. I tillegg 
til dette kommer nesten fjerdeparten av de ansatte ved kolk- 
hosene (16 millioner), som først for kort tid siden er blitt 
opptatt i fagforeningene.
Fagforeningenes integrasjon i statsapparatet strekker seg alle
rede ganske langt. Men er nå fagforeningene, slik det ofte blir 
hevdet i Vesten, bare et slags påheng til staten? I så fall 
måtte det dreie seg om kostbare og temmelig overdresserte "på
heng", og det ville gjenstå å forklare på hvilken måte deres 
funksjonelle autonomi er blitt rettferdiggjort og forsterket i 
løpet av de siste 20 år. I alle fall slår statuttene fast at 
fagforeningene er underordnet kommunistpariet: "Fagforeningene 
utfører hele sitt arbeid under ledelse av Sovjetunionens Kom
munistiske Parti, som er Sovjetsamfunnets organisatoriske og 
ledende kraft". Dreier det seg altså ikke om noe mer enn en 
slags "transmisjonsbelter" fra parti og stat til de arbeidende 
kollektiver?
De sovjetiske fagforeningene utfyller en tresidig oppgave: de 
tar del i anstrengelsene for å høyne produksjonen, de ivaretar 
sosiale interesser og representerer arbeiderne. Man vil kanskje 
si at dette ikke er noen særlig ny definisjon. Men vi skal få se 
at den står for en levende realitet og ikke for et størknet rok- 
kespill.
Under Stalin var det bare nr. 2 av de tre funksjonene som'hadde 
noen ekte betydning: fra og med 1933 er fagforeningene betrodd 
forvaltningen av de yrkesaktives sosialforsikring, samt organi
seringen av deres fritid og ferier. Den tredje funksjonen var 
helt uten substans, og den første var i det store og hele inn
skrenket til organiseringen av "sosialistisk kappestrid". I dag 
blir begge disse futiksjonene konkretisert så det virkelig mon
ner gjennom kontrollrettigheter og lovgivende initiativer. Den 
sentrale inntektsreguleringen blir gjennomført av regjeringen 
og fagforeningenes sentralråd i fellesskap.
Sistnevnte har sitt hovedsete i et voldsomt kompleks på Lenin- 
prospekt - hovedferdselsåren i det sydlige Moskva - og her er 
det arbeidstidene blir fastsatt, her konsiperes de fleste sosi
allovene, og herfra fullbyrdes størstedelen av kontrollen med 
sikringen av arbeidsplassene. Fagforeningsutvalgene spiller 
nok langt fra den avgjørende rolle på selve grunnplansnivået, 
men deres betydning har vokst i andre henseender: i produksjon
en (inklusive undertrykkelsesfunksjoner, f.eks. ivaretakelse av 
visse juridiske funksjoner, som gjennom dannelsen av "kollegi
ale domstoler"), i den sosiale sektor, og framfor alt når det
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gjelder arheiderrepresentasjon. Med hensyn til sistnevnte 
funksjon bør man ikke glemme hva som er blitt utrettet i løp
et av de to siste ti-år, og da ganske spesielt under Krust- 
sjov: gjenopplivingen av likestillingsprinsippet som fram
gangsmåte ved individuelle arbeidskonflikter (1957), gjeninn
føringen av vetorett for fagforeningene ved oppsigelser, de al
lerede nevnte ,fFaste Produksjonskonferansene" (1958) osv..

En vidtrekkende "sosialtjeneste

Fagforeningene ivaretar tre kategorier "sosialtjenester” som en 
må skjelne mellom:
For det første: Forvaltning av de statlige "sosialforsikringer". 
Denne vedrører arbeidsplassene: utbetalinger ved arbeidsuførhet, 
svangerskap, pensjonering osv..
For det andre: Medforvaltning av bedriftenes sosio-kulturelle 
fonds, som bygges opp av deres finansielle overskudd og som i 
stigende utstrekning blir anvendt til formål som finansiering 
av ferieopphold, daghjem, bustadreising osv.. Tildelingen av 
bosted foregår gjennom samarbeid mellom fagforeningskomiteen 
og bedriftsledelsen.
For det tredje har fagforeningene sitt eget nett av sosiale og 
kulturelle aktiviteter. Dette spenner fra "nattsanatorier" 
(helsepleie uten arbeidsavbrudd) til kroppsrøkt og kulturell 
virksomhet. Fra 1968 til 1972 la fagforeningene ut en samlet 
sum på nesten en milliard rubler for å fordoble kapasiteten på 
sine pleieanstalter og rehabiliteringsinstitusjoner og for å 
være i stand til å åpne 370 nye kuranstalter og institusjoner 
for forebyggende tiltak. I løpet av fire år har omtrent 36 mil
lioner arbeidere vært med på ferie- og rekreasjonsopphold som 
har vært finansiert av fagforeningene. I samme tidsrom stod 
fagforeningene i brodden for 90 000 klubber, "kulturhjem” og 
"kulturpalasser” og dessuten amatørkunstsirkler som teller 10 
millioner innskrevne medlemmer.
Dette mektige kulturprogrammet gjør stadig vekk sterkt inntrykk 
på utenlandske besøkere. De store industribedriftenes "kultur
palasser" disponerer over store teatersaler som Vestens byer 
ville misunne dem. Storsalen i bilfabrikken "Lichtatssjov" 
rommer 5 000 mennesker. Hele dagen er det en stadig strøm av 
folk som kommer og går til bibliotekene, til kunstsirklene, til 
teater, ballett, maleri, astronomi osv.. Ikke å forglemme 
barna til de yrkesaktive: disse besøker de tiltakene som er opp
rettet for ungdomslagene. I det samme verket driver 25 000 
arbeidere (av tilsammen 60 000) 26 forskjellige idretter.
Dette mangesidige kulturprogrammet som drives av fagforeningene 
er på ingen måte vellykket i enhver henseende. I pressen hoper 
det seg opp mishagsytringer og klager over manglende deltakelse,
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svak aktivitet og innsovnende klubbliv. Som grunn skylder man 
på at det ikke finnes egnede fritidspedagoger, men det skyldes 
også på overadministrering (dirigisme). De ansvarlige funk
sjonærene unnskylder seg gjerne med å. henvise til fyll og brak 
og pøbelaktig ungdom. Behovet for organisert fritid har sik
kert steget p.g.a. innføringen av femdagersuka med to ukentlige 
fridager. Her ligger en av hovedoppgavene for fagforeningene, 
og de er åpenbart ikke på høyde med den. Dette forhold sier man 
seg desto mer lei for ettersom Sovjetstaten gjennom sine in- 
vesteringer og sitt eget verdisystem har opprettet veritable 
normer for utformingen av kollektivt skapende fritidsaktivitet
er og for underholdning, og disse normer er en fast bestanddel 
av samfunnslivet.

Ivaretakelsen av arbeidernes interesser

Som statens forlengede arm er fagforeningene fast integrert i 
systemet og går til sine oppgaver i stadig samklang eller i 
meget nært samarbeid med statlige organer - om det nå dreier seg 
om å rettleie arbeiderne til produksjonsytelse, eller om det 
gjelder å yte de mangeartede "sosiale tjenester", som f.eks. på 
sosialforsikringens område.
Det samme gjelder for arbeidervern, for kollektive avtaler og 
for regulering av arbeidskonflikter: begrensning av arbeidsulyk
ker og yrkessykdommer, fastsettelse av regler for aktivt samar
beid mellom bedriftenes administrative ledelse og arbeiderne, 
eliminering av årsaker til uoverensstemmelse - alt dette ligger 
i Sovjet-statens vel overveide interesse.
Og likevel har de tjenester som ytes av de organisasjoner som 
ledes av fagforeningene en uvurderlig betydning. Man kan ganske 
enkelt ikke "forklare" disse tjenester på mekanisk vis. En fag
forening kan bare fullføre sine oppgaver helt ut så sant de og
så tar hensyn til arbeidernes interesser, til deres mest bren
nende behov, og disse kolliderer nettopp ofte med bedriftsled
elsens interesser. Det er helt riktig å snakke om arbeider-re
presentasjon^ i alle fall når fagforeningen slutter å identifi
sere seg - og da gjelder dette forhold riktignok slett ikke 
staten som sådan - men når den slutter å identifisere seg med 
statens umiddelbare representanter i bedriftens administrative 
ledelse. Her er fagforeningen kommet i klemme mellom sin "in- 
tegrasjons"-logikk og trykket fra "basis".
a) Arbeidervern.
Om dette er alle enige: arbeidsforholdene bedrer seg, tallet på 
arbeidsulykker synker (med 35% fra 1968 til 1972, som det blir 
stadfestet av A.Sjelepin). Alt synes nok å tyde på at dette tal
let er for høyt, for her foreligger det ennå ingen offisielle 
statistikker, og det gjør det heller ikke når det gjelder yrkes-
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sykdommer. Ifølge "Trud” mistet en industriarbeider i 1969 
gjennomsnittlig 13 arbeidsdager på grunn av sykdom eller yrk
esskader, og av disse kunne 30-50% tilbakeføres på helseskader 
som var påført på arbeidsplassen. En undersøkelse som ble ut
ført i omegnen til Gorki viste at antallet arbeidsulykker pr. 
år for 1000 arbeidere hadde sunket fra 49.9 til 27.7 i tids
rommet 1956-1961. I “st-ålverket Kunzevo ved Moskva fikk jeg opp
gitt et tall på 80.6 dagers fravær grunnet arbeidsskader pr.
1000 arbeidere for 1967 mot 95.7 dager fem år i forveien. I 
sovkhosene kom fravær fra arbeidet grunnet yrkesskade i 1968 
opp i tilsammen 3.5 millioner arbeidsdager.
Den tekniske tilbakeståenhet blir mer enn kompensert gjennom 
tiltak på det sosiale område: syketrygd, gratis legeundersøkel
se, særskilt forpleining og redusert arbeidstid i spesielt hel
sefarlige industrier eller verksteder, ferieforlengelse med opp
til en måned osv.. I tillegg kommer en hel rekke spesialytelser 
og tiltak for å lette arbeidsforholdene for de fleste helseska
delige industriene, som f.eks. gratis utdeling av fruktsaft, 
sekstimersdag (ved 35 timers arbeidsuke), mange ganger til og 
med en fridag etter hver arbeidsdag, for ikke å snakke om mulig
hetene til sportslig aktivitet qg rekreasjon i frisk luft på de 
mange grøntanlegg som ofte omgir industrihallene.
De i alt tre millioner verneombud blir valgt av arbeiderne sjøl. 
Det er de som passer på at sikkerhetsforskriftene blir overholdt. 
Riktignok har de ikke - slik som de tekniske inspektørene - ret
ten til å foreta disiplinære forføyninger når det foreligger 
disiplinære forseelser, men de kan få i stand arbeidsnedleggelser3 
og siden 1970 har de oppnådd lovbeskyttelse mot mulige "repressal- 
ier" (overflyttinger, oppsigelser) fra bedriftsledelsens side.
Verneombudene blir understøttet av verks- og bedriftskommisjonene 
for arbeidervern, som også blir valgt av arbeiderne. I alt er 3% 
av alle arbeiderne med på å utføre oppgaver som hører inn under 
disse kommisjonene. Ved hjelp av konferanser, etterutdannings
kurs, ’’månedlige sikkerhetsdager", og stadig opplysning på de 
forskjelligste felter blir arbeidsmassenes oppmerksomhet uten 
opphør henledet mot sikkerheten på arbeidsplassene. På dette om
rådet er altså fagforeningenes innflytelse i jevn frammarsj. Og
så her kommer det til stadig flere tvistemål med likesæle be
driftsledelser som ofte omgås sikkerheten på arbeidsplassene alt 
for lettvint for derved å oppnå stigende produktivitet. Om dette 
vitner en mange ganger uforholdsmessig tendens til overtidsarbeid 
og likeså de støtvise anfall av febrilsk arbeidsaktivitet som ved 
utgangen av måneden utarter til "sjturmonsjtsjina" (galopp).
Likevel kan man heller ikke i Sovjetunionen unngå å legge merke 
til en tendens som ligger i tiden: en økende trøtthet gjør seg 
gjeldende her og der, minkende arbeidsmotivering, dårligere "psy
kologisk atmosfære" i bedriftene - det dreier seg altså om feno
mener som ikke lenger kan fjernes ved hjelp av "teknisk hygiene".
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b) Tariffavtaler.
Gjennom de tarifforhandlinger som ble satt i kraft av den øko^ 
nomiske reformen av 1965 får fagforeningene anledning til å øve 
virkelig innflytelse på ledelsen av bedriften. Riktignok er det 
spillerom som kan utnyttes av administrativ ledelse og arbeids
stokk i en bedrift nokså trangt, da hver bedrift bare disponer
er over et fast lønningsfond, og da den slett ikke har anledning 
til å endre på sin egen produksjonsstruktur. Likevel er det si
den reformen blitt rom for egeninitiativ, og bedriftens "formue” 
er tilmålt på en slik måte at det blir mulig å operere med et 
ganske stort utmål av sjølstendighet når det gjelder fordeling
en på medarbeiderne.
Jeg fikk anledning til å følge med på tarifforhandlingene for 
året 1966 ved Kulelagerverk nr. I i Moskva. Dette er et av de 
mest framskredne verkene i hele landet, og det har ca. 20 000 
medarbeidere. (I 1956 skal det her ha brutt ut en proteststreik 
mot arbeidsnormforhøyelser.)
Tariffavtalen var kommet i stand etter anbefaling fra regjer
ingen og fagforeningenes sentralråd. Den bestod av sju avsnitt:
11 Iverksetting og overoppfylling av planen, gjensidige for

pliktelser mellom verksledelse og arbeidsstokk.
2. Produksjons- og arbeidsnormer.
3. Program for faglig etterutdanning.
4. Arbeidsdisiplin.
5. Sikkerhet og hygiene.
6. Arbeidernes materielle og kulturelle livsbetingelser.
7. Overholdelse av de gjensidige forpliktelser.
Man kan lære mye av å gå inn på enkelthetene. Det første av
snittet fastlegger først og fremst hver enkelt arbeiders plikt 
til å høyne sin arbeidsnorm, til å yte sin innsats i kappestrid
en mellom arbeidsbrigadene og til å støtte opp pm rasjonaliser
ingstiltakene. Det er en ad hoc- kommisjon som foreslår ar- 
beidsnormene; denne trekker til seg relevant ekspertise: ar- 
beidssosiologer, medisinere og psykologer. Under avsnittet om 
etterutdannelse ser jeg at i løpet av fjoråret har en av ti ar
beidere deltatt i kurser eller praktiske øvelser med henblikk 
på å bedre sine arbeidskvalifikasjoner. Den faglige etterut
danning skal styrkes ytterligere i det kommende år: Enhver ar
beider som blir berørt av dette tiltaket vil motta oppfordring
er på brigade- og verkstedsnivå. Også her er det en bestemt 
"norm" som skal oppfylles.
Utformingen av sosial- og kulturprogrammene avhenger av fordel
ingen av de midler som bedriften disponerer over: Her har
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bedriftsledelsen og fagforeningsutvalget vært nødt til å komme 
til enighet. Men utkastet til tariffavtale er bare første sta
dium i saksgangen. Hele arbeidsstokken blir oppfordret til å 
ta del i diskusjonen. I desember blir avtalen undertegnet av 
den administrative ledelse og av fagforeningsutvalget: 'På det
te tidspunkt er bedriftens årsplan allerede fastsatt, og avtal
en kan ikke lenger bli forandret. Nå får en kommisjon i oppdrag 
å sammenfatte forslagene.
Fra 10. januar og utover blir det avholdt møter på hvert enkelt 
verksted, og her blir det holdt valg på delegater til personal- 
konferansen, hvor de skal bære fram arbeidsstyrkens ønsker. Det 
finnes ønsker i massevis, og diskusjonene omkring dette tema 
blir ofte svært livlige: Det dreier seg da i hovedsak om ar- 
beidsnormer, om sikkerhetsspørsmål, om mangel på dusjer og gar
derober eller om støvutviklingen.
Konferansen finner sted 11. februar: 200 av i alt 250 deltakere 
er tilstede. På podiet sitter direktøren, partisekretæren, de 
fremste fagforeningsfunksjonærene, ingeniører og noen elitear- 
beidere. Taletida er begrenset: 30 minutter til direktørens inn
ledning, 15 minutter til fagforeningsformannens innledning og 
så 10 minutter for alle vanlige innlegg.
Direktøren, Anatolij Gromow, snakker om planen og om reformen: 
90% av samtlige inntekter som overskrider planens målsetninger 
går til bedriftens eget fond. ’’Heng i og arbeid, så vil dere 
få det enda bedre.” Han beklager seg bittert over manglende 
disiplin: På ett år har det vært 223 dager arbeidsfravær uten
rimelig grunn og 1057 tilfeller av fyll på arbeidsplassen.
På vegne av fagforeningene gir Nazarov en inntrykksfull beret
ning om resultater som er oppnådd på det sosiale plan. Men han 
har også kritikk å bære fram: løfter som ikke ble holdt, kan
tina som ennå ikke er ferdig, eller motorsykkelgarasjen og dag- 
gjemmet som heller ikke er blitt ferdige, og i dreieverkstedene < 
lufta så forpestet av gass at en ikke kan se klart lenger; i et 
av de andre verkstedene arbeider man fremdeles med metoder ”fra 
tiden før syndefallet”. Og så følger det endeløse debatter.
Men man kommer også til orde med personlige ønsker. En og an- 
nen av de ansatte samt et mannskap som er ’’overbelastet med ar
beid” forlanger ni dagers ekstra ferie. Et verneombud melder 
fra om fire arbeidsstanser i løpet av året ved bestemte verk
steder p.g.a. at forskriftene ikke er blitt overholdt. Han hen
viser til at enkelte arbeidere er blitt pålagt større belastning 
enn man har lov til å kreve: hver dag måtte de slepe med opptil 
”8000 kg.” For å oppnå bedre lufting i et av verkstedene fore
slår verneombudet - med støtte hos delegaten fra det verkstedet 
det gjaldt - at en måtte skifte ut den utilstrekkelige og miljø- 
fiendtlige oljeventilatoren med et ’’sentralisert kjølesystem”, 
slik ”det er vanlig i Forbundsrepublikken”. Men dette var nå et 
ganske drøyt avvik fra tariffen, som ellers bare sørger for for-
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bedringer av det bestående system. I ennå to timer blir det' øvd 
kritikk og lagt fram forslag.
Bedriftsledelsen tar stilling til enkelte punkter. Direktør 
Gromikov kan ikke bære seg for å henvise til at ndette ikke er 
stedet for prinsippdiskusjoner” (kanskje var dette en hentydning 
til ventilasjonsproblemet?). Han vender tilbake til enkelte 
punkter i planen, til disiplin og alkoholmisbruk. Et tilrop fra 
salen: "Om ti dager, det lover jeg!" Til slutt blir det også 
lovet at en likevektig sammensatt kommisjon skal etterprøve al
le de framlagte forslagene og ta de av dem opp i tariffavtalen, 
resp. bedriftsavtalen som viser seg å være "realiserbare". Der
med blir diskusjonen avsluttet, og man går til avstemning: Fram
legget blir enstemmig vedtatt.
Eksemplet fra kulelagerverket - som ganske sikkert var et av de 
beste som fantes på den tiden - avslører at tariffoverenskomsten, 
i den grad den antar en viss form og møter interesse, likevel 
ikke berører de egentlig samfunnsøkonomiske spørsmålene. I prin
sippet skal det her skje en endring: tariffoverenskomsten skal 
bli en av formene for arbeidernes "medbestemmelse" i den forret
ningsmessige ledelse av bedriftene. Praksis er ennå ikke kommet 
så langt. Medbestemmelse? Så lenge det ennå ikke finnes noen 
virkelig fordeling av makten i en bedrift kunne det i høyden bli 
til "rett til innsikt" (i bedriftsledelse) og retten til å dis
kutere i det uendelige. Ikke noe mer, i alle fall ikke innen 
overskuelig framtid!
4. NÅR ARBEIDERNE ANKLAGER DIREKTØRENE FOR EGENMEKTIGHET OG FAG

FORENINGENE FOR SLAPPHET (ELLER FØYELIGHET)

Det er ikke nødvendig å menge seg med folk på gata for å legge 
merke til at bedriftseiernes herredømme og fagforeningenes "i- 
varetakelse av arbeidernes interesser" langt fra bare framkaller 
lykke og tilfredshet blant arbeiderne; det kan man slå fast bare 
ved å lese avisene med et oppmerksomt blikk. Rundt årsskiftet 
1968/1969 fant det sted en meningsutveksling som var helt uten
for det vanlige og som en kan lære mye av i spaltene til "Trud". 
Debatten ble åpnet av en viss M. Petrasj med en artikkel under 
tittelen "Fagforeningskomiteen og dens rettigheter". Hans ho
vedinnvending var: Riktognok har fagforeningene betraktelige 
rettigheter, men disse blir utilfredsstillende ivaretatt, og de 
blir ofte krenket. Artikkelforfatteren hadde kanskje en forutan- 
else av at han hadde stukket fingrene inn i et vepsebol: innen 
få uker hadde redaksjonen mottatt ikke mindre enn 700 innlegg.
82 av dem ble offentliggjort i sin helhet eller delvis. Brevut- 
valget rettet seg inn etter spørsmålet om de fast oppmarkerte 
rammebetingelsene var blitt overholdt: man holdt seg altså til 
å diskutere innafor feltet av de bestående rettigheter. Men for 
mang en brevskriver var det helt ut lykkes å skjære gjennom og 
gå ut over disse rammene.

147



Utilfredsheten ble tilbakeført på to store årsakskomplekser: 
direktørenes egenmektighet og fagforeningsutvalgenes slapphet. 
De skarpeste meningsytringene gikk til og med så langt som til 
å anklage fagforeningene for underdanighet.
Først egenmektigheten: Det hadde vært tilfeller av ulovlige opp 
sigelser; så var det overtidsarbeidet; underslag eller vettlau 
bruk av midler fra sosialfondet: hadde ikke f.eks. en direktør 
Jalta "lagt sitt beslag påM 10% av de boligene som var oppført c 
hans firma og så gitt dem bort etter eget godtykke?
Dernest fagforeningenss skapphet: De la seg alt for lett bli 
manipulert av direktørene, som på sin side ikke nøler lenge med 
å overta roret. Men hvorfor? Fordi hverken sjefene eller di
rektørene kjenner loven. Og så er det enkelte som krever': På 
skolebenken med direktøren! Juridisk etterutdanning for be
driftsledelsene !
Andre igjen snakker om underdanighet, om at fagforeningene er 
alt for føyelige. Har man ikke opplevd tilstrekkelig ofte hvor 
dan direktørene har gitt "sine" fagforeningskomitéer "forskrift 
er” eller hvordan fagforeningsbyråene (f.eks. fagforeningen for 
transport og samferdsel i Kirgistan) i rundskriv hadde oppfordr 
bedriftenes administrative ledelse å pålegge de lokale fagforen 
ingsfunksjonærene å innkassere medlemskontingentene?
Flertallet av brevskriverne beklaget seg over at sjøl om fagfor 
eningskomitéenes formelle rettigheter var tilstrekkelige, så bl 
de for dårlig utnyttet. Også her måtte det åpenbart foreligge 
en mangel på juridiske kunnskaper, men også manglende "moral” 
fra fagforeningsfolkenes side.
"Hva er det vi har en fagforening for?" spurte F.Majevski, mask 
inist for diesellokomotiver på linja Tjumen-Surgut i Vest-Sibir 
"Jeg har både hørt og lest at de -først og fremst skal ivareta 
arbeidernes, altså de yrkesaktives interesser. Men for å være 
stand til å benytte våre interesser må man vel ha kjennskap til 
disse interessene og alltid ha dem klart for seg i hodet. Og 
hvem er det som kjenner dem best, hvem forstår dem best? I førs 
rekke er det vel helt sikkert arbeideren sjøl. Og når dette nå 
engang er slik, hvorfor tilsetter man da det som her går under 
navnet "produksjonskommandanter" i fagforeningskomitéen ved vår 
jernbaneavsnitt?... ."
Fagforeningsledernes ansvar for at tingene forløper så knirke
fritt er på ingen måte av rent moralsk natur. Dette ansvaret ta 
form av klingende mynt: Ved utdelingen av produksjonspremier er 
det på denne måten mang en direktør som ikke har den minste 
skrupel mot å belønne samarbeidsviljen hos en tidligere militan 
fagforeningsfunksjonær med kontant betaling. For å sitere verk 
mester A. Nakonjetsjny ved fyrstikkfabrikken i Ladytsjinsk, som 
aldri har fått utbetalt noen premie: "Når en komiteformann er
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lønnet av bedriften og ikke av fagforeningen, kan hart vel neppe 
oppfylle sine egentlige oppgaver,, for han er jo avhengig av be
drift sledeIsenl"
Dersom en fagforeningsrepresentant som tar oppgaven sin alvor
lig, står i en vanskelig posisjon overfor bedriftsledelsen, 
skulle man tro det fantes en utvei: å mobilisere støtte fra ar
beiderne. I "Trud" er dette ikke nevnt. Det finnes ingen be
stemmelser om kollektive forhandlinger i lovgivningen, og slike 
hører heller ikke med til vanlig fagforeningspraksis. Og like
vel forekommer det konflikter; vanligvis etter påtrykk fra et 
opprørt grunnplan og i strid med fagforeningsinstansene.
Det er ikke legalt å streike, men det er heller ikke uttrykke
lig forbudt ifølge lovverket. Offisielt blir det betraktet som 
"absurd": når arbeiderne nå engang har herredømme over produk
sjonen - hvorfor skulle de så streike mot seg selv? Likevel er 
det faktisk slik at arbeiderne selv ikke innser "absurditeten" 
i en slik måte å forholde seg på. Det har forekommet en rekke 
arbeidsnedleggelser: I 1967 i Donez -bekkenet og i Kharkov og i
løpet av de siste åra i forskjellige byer i Ukraina. Det har 
til og med forekommet ekstremt heftige konflikter med blodige 
sammenstøt der hvor det ikke fantes noen tilstrekkelig forhand- 
lingsbasis og hvor lenge oppdemmet bitterhet fikk begeret til å 
flyte over. Slik gikk det f.eks. i Kasakstan i 1959 da arbeid
ere som holdt på med rydnings- og nybrottsarbeid gjorde opprør 
mot uholdbare livsbetingelser, eller i Novotsjerkast i 1961, 
hvor det ble satt i gang streik mot stigende leveomkostninger, 
eller i Khorol (Vladivostok), hvor mangelfullt kosthold ledet 
til en blodig oppstand. Sjølsagt har det aldri blitt gitt noen 
offisielle opplysninger om disse hendelsene.
I de ledende sirkler i Sovjetunionen er man meget lydhør for 
sporadiske eksplosjoner; begivenhetene i Polen og i de baltiske 
stater i 1970 var en smertelig advarsel. Men burde man ikke på 
høyeste hold være interessert i at misnøyen skulle få et visst 
utløp, f.eks. gjennom streiker, for på denne måten å unngå 
langt heftigere eksf>losjoné.F og i det hele tatt forhindre at 
forholdet blir betent? Den potensielle styrke i de krav ar
beiderne kunne sette fram er sikkert alt for stor til at man 
kunne risikere en slik "mild^linje" uten derved med en gang å 
utløse en samfunnspolitisk dynamikk med konsekvenser en ikke 
kan ane på forhånd^ Men kan man i lengden helt unngå en slik 
utvikling?
KONKLUSJON

"Statsslaveri" eller sosialistisk demokrati "på vei mot sin full 
byrdelse"? Ingen av disse forenklingene ville yte rettferdighet 
mot den sovjetiske arbeiders virkelige livsbetingelser. Som pro 
dusent står han i første rekke fram som en som utfører en vilje
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som ikke er hans egen - om det nå dreier seg om en "kommandant” 
(direktør) eller en vanlig arbeider i bedriften. En fagarbeider 
i ledende stilling er underordnet i dobbel forstand i og med at 
han i tillegg til å bli pålagt fellesøkonomiske beslutninger 
ovenfra også er pålagt ansvaret for å lede arbeidet fra dag til 
dag. Som fagorganisert arbeider opplever han sitt "forbund" 
med fellesskapet i form av en ikke mindre åpenbar politisk 
underordning, og når denne underordningen trer fram på bedrifts- 
planet og i det økonomiske liv, kan den utvilsomt ikke skilles 
fra det politiske totalsystem som sådan (fagforeningsfunksjon- 
ærene opplyser hele systemets funksjonelle enhet).
Alt dette gir seg allerede ut fra et grundig studium av de of
fisielle tekstene: Teori og iverksettelsesbestemmelser for be
driftsledelsen, status for fagforeningene, så artiklene i fag
tidsskriftene osv., men framfor alt er det observasjonen av 
det daglige liv en har å lære av, likeså lesning av leserbrev 
i fagforeningspressen eller en stemningsundersøkelse blant be
folkningen. Når de sovjetiske arbeiderne snakker om "sjefene", 
er det alltid i 3. person ("ham" eller "de"); det disse person
ene fastsetter er Skjebne og Lov. Arbeiderne gjør sikkert sine 
personlige erfaringer uten derfor nødvendigvis å utlede altom
fattende politiske dommer. Når de gir uttrykk for spredt kri
tikk i pressen, oppnår de i alle fall delvis å overvinne "a- 
tomiseringen", sjøl om de aldri kan gå så langt som til å an
gripe systemet som sådan. Ordspråket til den russiske forfat
teren Saltykov-Sjtsjedrin fra forrige århundre gjelder nå som 
før: "Makten hviler på sine høyder. Det er den som eier vis
dommen. Og den kan gi eller la være å gi."
På den annen side kunne sannheten være den at forskjellige form
er for medbestemmelse, for kontroll og til og med kritikk blir 
tillatt og til og med blir oppmuntret innenfor rammene av de be
tingelser som er blitt beskrevet her.
Mine erfaringer har bekreftet dette: Bildet av den urokkelige 
"natsjalstvo", av den høytsvevende og allestedsnærværende auto
ritet, er uløselig knyttet sammen med alle de små autoriteter 
som hviler hos styringskrefter på mellomplanet og gjør seg 
gjeldende overfor begeistrede yrkesaktive på alle plan. Bildet 
er uløselig knyttet til de menn og kvinner som vier seg til kol- 
lektivets mål, til de arbeidsmasser som gjennom videreutdanning 
forbereder seg på å overta ledende oppgaver og som da altså kom
mer til å utgjøre den nye byråkrat-legion. I denne forstand er 
den sovjetiske "sjef" ikke noen tro gjengivelse av "sjefen" og 
i alle fall slett ikke av den kapitalistiske "boss".
Forøvrig har fagforeningenes maktområde utvidet seg i og med 
innføringen av den nye arbeidslovgivningen, og da først og 
fremst fjennom "Forskrift over rettigheter for fagforenings- 
komiteer i fabrikker, verker og boliger" (1971). Men i bunn
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og grunn er og blir fagforeningen et "transmisjonsbelte" for 
makten, s.jøl om den mer og mer har tosidig løpsretning: Den 
formidler anvisningene fra maktens innsjaltningssentral over 
til massene og sørger samtidig for å fange inn initiativ og 
energi fra sistnevnte hold.

NOTER.
1) De resterende 18.7% av lønnstakerne arbeider i jorbruks- 

kollektivene, kolkhosene. (Statseide gårdsbruk kalles 
sovkhos.)

2) Economie et Politique, (tidsskrift for det franske kom
munistpartiet), Nov. 1967,s.41.

3) Francis Cohen: Les Sovietiques, edition sociales, Paris 
1974.

4) Strukturen i den sovjetiske fagbevegelsen ("yrkessammen
slutningene") utgjør et enhetlig system som omfatter to 
undersystemer: a) faglig inndeling (=bransje, arbeids
plass), og b) områdeinndeling'(republikker, landområder, 
byer, kretser). Begge strukturene fungerer på samme nivå. 
Fagforeningskomiteene (fabrikk-, verkstedskomiteer, steds- 
styrer) er grunnorganisasjonene. (Tilsvarer omtrent fag- 
foreningsavdelinger og samorganisasjoner. Red.). I disse 
arbeider verkstedsutvalgene (="klubbene"), basisgruppene i 
fagbevegelsen. - Mellom kongressene blir ledelsen varetatt 
av det sentrale fagforeningsrådet. - Siden 1970 ble (i 
Hvite-Russland) ledende funksjoner overført til nye "fel- 
lesfabrikk-komiteer" eller "fellesbedrifts-råd"), som'sam
menfatter og koordinerer virksomheten til de eksisterende 
fabrikk-komiteene. Deres mandatområder er imidlertid ennå 
ikke endelig fastlagt.

Oversatt fra tysk av Kjell R. Soleim
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Hans- Ebbing:

Til spørsmålet om arbeids 
kraftens varekarakter

Problemet

Et av de springende punktene i diskusjonen om Sovjetunionens 
karakter, er spørsmålet om arbeidskraften er en vare, - om 
lønnsarbeid er den dominerende formen for arbeid. Begrepet 
lønnsarbeid, slik vi kjenner det fra Marxv kritikk av den 
borgerlige økonomi er vanligvis pr. definisjon kapitalistiske 
lønnsarbeid: arbeid som byttes mot kapital; arbeid som inngår 
i et kapitalistisk kretsløp. Hvis vi hevder at arbeiderklas
sen i SU er en lønnsarbeiderklasse er det derfor ikke vanske
lig rent "kapitallogisk" å bevise at da må SU være kapitalist
isk: basert i merverdi-produksjon. Av begrepet lønnsarbeid kan 
alle kapitalens vesentlige bestemmelser utledes.
Nå har det imidlertid ennå ikke lykkes noen å påvise empirisk 
eksistens av et kapitalistisk kretsløp i SU. Det er noe av 
dette som gjør spørsmålet om SU så "forvirrende”: På den ene 
side eksisterer det, i alle fall tilsynelatende, lønnsarbeid. 
Altså "burde" det være kapitalisme. På den andre side eksi
sterer det ingen kapitalistisk kretsløpsbevegelse. Om SU er 
kapitalistisk eller ikke,blir dermed overlatt til den enkelte 
"teoretikers" politisk-apologetiske standpunkt å avgjøre.
Tilhengerne av påstanden om at SU er kapitalistisk kan derfor 
inndeles i to hovedkategorier. Den ene er "kapitallogikerne". 
Disse er tilfreds når de rent logisk har bevist SUTs karakter.
Om dette beviset stemmer med virkeligheten, er av underordnet 
betydning så lenge kapitallogikeren har vist at han behersker 
utledningsforholdene mellom de sentrale begrepene i Das Kapital.
Den andre varianten er mer rik på teoretiske selvmotsigelser.
Det ene året får vi vite at varekategoriens utbredelse ikke har 
noen betydning for å avgjøre om SU er kapitalistisk eller ei.
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(Se Røde Fane (AKP) nr. 4/74 s.23). Året etterpå legges det' 
svært så stor vekt på å bevise varekategoriens utbredelse. (Se 
Materialisten, (AKP) nr. 3/75 s,18ff.) I 1974 var Sovjetøkon- 
omien totalt behersket av det "statsmonopolistiske" sjiktets 
eiendom og kontroll over alle produksjonsmidlene. Fabrikkdi
rektørene "hadde makt bare i den grad de fulgte sentralledelsens 
linje”. Herskersjiktet "kan blant annet ikke gjeninnføre de in
dividuelle eiendomsformene som fins i den vestlige kapitalismen 
uten at det ville by på enorme problemer." (sic!) (Røde Fane 
4/74, s.39). Med andre ord: de statlig sentralistiske produk
sjonsforholdene er ikke bare juridiske formaliteter, men uttryk
ker et reelt produksjonsforhold. Dette innebærer at det ikke 
kunne være noen markedskonkurranse i forholdet mellom bedrift
ene (i 1974), med andre ord at kapitalismen slik Marx har be
skrevet den, med konkurransen og "de mange kapitaler", var opp
hevet, iflg. Røde Fane. I 1975 har man innsett denne kjedelige 
feilen. Nå dreier det seg plutselig om å bevise eksistensen av 
en kapitalisme med "mange kapitaler", med konkurranse og alt 
annet tilbehør. (Materialisten nr. 3/75, s.l5ff.)
Den teoretiske redningsplanken var en iakttakelse som ingen kan 
benekte: arbeiderne i SU får lønn for sitt arbeid, de synes å 
utgjøre en lønnsarbeiderklasse. Følgelig-skulle det være pro
duksjon for merverdi og profitt, kapital osv.. Men da også 
arbeiderklassen i Kina og Albania får lønn på tilsvarende vis, 
så oppstår det umiddelbart et problem med hvorledes man skal 
bortforklare "kapitalismen" i disse landene. Løsningen er 
enkel: I Kina (o.l.) er lønnssystemet bare "formelt", mens det 
i SU er "reelt" (Se Sigurd Allern i Materialismen nr. 3/75 s. 
19). Hva som er forskjellen mellom et "formelt" og et "reelt" 
lønnsarbeiderforhold, når arbeiderne i disse landene i stor 
grad er avhengig av å bruke lønningene til kjøp av livsmidler 
(konsumvarer) for å reprodusere seg som sosial klasse> er en 
partihemmelighét, som det ikke er undt oss andre å få vite. Vi 
får bare ta til etterretning at i Kina (i motsetning til i SU) 
gjenspeiler lønnskategorien ingen sosio-økonomisk realitet. Den 
må snarere betraktes som en gigantisk sosial "fiksjon", en "på- 
liksom-lønnskategori".
Denne tenkemåten er grunnet i en borgerlig forståelse av penge- 
og varekategoriene som rent instrumentelle "ting" som ikke kon
stitueres på basis av gitte sosiale forhold (arbeidsdeling, pri- 
vatarbeid). En slik "forståelse" kan så mye lettere tilpasses 
apologetiske hensyn da den nettopp tilslører de sosiale forhold 
som ikke "passer" i apologien. Lønnsbegrepet reduseres til en 
viljemessig definisjonssak (begreps-desisjonisme), som er marx
ismen fremmed.
Den teoretiske hengemyr som enkelte her har havnet i, henger 
naturligvis sammen med det objektive forhold at SU ikke demon
strerer noen sosialistisk karakter så klart at det feier all
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tvil til side, men oppviser mange trekk som verken kan bestem
mes som sosialistiske eller som kapitalistiske. I overgangen 
fra kapitalisme til sosialisme, eller i et samfunn som befinner 
seg i et overgangsstadium mens de sosialistiske utviklingstend
ensene har stagnert og er på retur, utvikles ikke nye produk
sjonsforhold og dermed nye sosioøkonomiske kategorier over nat
ten, men bare gjennom en lengre sosial omformingsprosess. Sosi
alistiske produksjonsforhold, dvs. avskaffelsen av alt lønnsar
beid og all vareproduksjon, oppstår ikke i og med proklamasjon
en av ’’proletariatets diktatur”. Lønnskategorien vil først 
endre sin karakter i takt med avviklingen og nedbrytingen av 
lønnsarbeiderforholdet -problemet blir da å bestemme hva slags 
lønnsarbeid vi har med å gjøre i mellomtiden. Det er klart at 
siden det begrepet om lønnsarbeid som vi har, er utviklet ute
lukkende på grunnlag av en analyse av den kapitalistiske pro
duksjonsmåte, så kan vi ikke lenger bruke dette begrepet til å 
gripe de konkrete overgangsformer for lønnsarbeid. Likevel kan 
det være nyttig å gi en framstilling av de viktigste trekkene 
ved kapitalistisk lønnsarbeid for å sammenligne det med den 
sovjetiske formen og slik sirkle inn bruddene mellom kapitalist
isk og sovjetisk lønnsarbeid.
De åpenbare problemene med å bestemme karakteren av arbeidet i 
SU som lønnsarbeid har fått bl.a.Eillel Ticktin til å benekte at 
det egentlig er lønnsarbeid vi har med å gjøre. (Se artikkelen 
annet sted i Vardøger). Også en slik posisjon er utilfredsstil
lende, fordi den ikke drøfter hva slags økonomisk kategori løn
ningene i SU er. Lønningenes ’’realitet” kan ikke ganske enkelt 
benektes. Dette er det mest uklare punktet i Ticktins ellers 
så viktige artikkel.
I følge Ticktin skjer ikke utbyttingen i form av merverdipro- 
duksjon, men i form av en ’’tvang”-. Det er riktig at den tvang 
og de utenomøkonomiske midler som holder hele systemet sammen 
og bestemmer utbyttingsformen, ikke er av samme slag som den 
tvang den frie lønnsarbeider er underlagt: tvangen (eller fri
heten) til å selge arbeidskraften er under kapitalismen en 
tvang som formidles av markedsmekanismen alene som igjen bare 
uttrykker selve produksjonsforholdet mellom arbeid og kapital. 
’’Tvangen” til arbeid i SU formidles snarere av et omfattende 
byråkratisk apparat - som inneholder alt fra KGB til lokale 
fagforeningskontorer der arbeiderne selv har en ikke uvesent
lig innflytelse etterhvert. (Se J.M. Chauvier's artikkel i 
dette nr. av Vardøger.) Men denne byråkratiske, utenomøkonom
iske tvangen som gjennomsyrer produksjonen på alle plan, ute
lukker ikke nødvendigvis at lønnskategorien gjenspeiler en so
sial realitet: at arbeidskraft fremdeles er noe som kjøpes og 
selges. For å bestemme arbeidskraftens varekarakter nærmere, 
dens begrensninger og modifikasjoner i SU, blir det derfor nød
vendig først å gå litt nærmere inn på hvilken funksjon lønns-
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kategorien - som prisen på arbeidskraft - har (eller'rik
tigere: ikke har) i reproduksjonen av produksjonen som helhet. 
Deretter skal jeg kort gå inn på noen av de strukturelle for
hold som synes å opprettholde arbeidskraftens varekarakter.

Lønnskategorien i reproduksjonen

Med Marx deler vi den kapitalistiske produksjonen inn i to ho
vedsektorer: produksjonen av produksjonsmidler (sektor I) og 
produksjonen av livsmidler, konsumvarer (sektor II).
For enkelthets skyld betrakter vi alle kapitalistene i hver av 
sektorene under ett slik at vi ser bort fra internt kjøp og 
salg mellom kapitalistene i hver sektor. Vi ser altså bort 
fra at kapitalistene i sektor I på grunn av den interne arbeids
deling, kjøper produksjonsmidler av hverandre. Likeledes ser vi 
bort fra at kapitalistene i sektor II kjøper konsumvarer av 
hverandre. Vi er bare interessert i å betrakte byttet mellom 
de to sektorene innbyrdes og hvilken rolle markedet for arbeids
kraft har i dette.
Det eneste sektor I må kjøpe utenfor seg er arbeidskraft og kon
sumvarer til kapitalistene i sektor I. Produksjonsmidlene pro
duserer de selv. Sektor II må på sin side også kjøpe arbeids
kraft og dessuten produksjonsmidler av sektor I. Konsumvarer 
for eget forbruk produserer de selv.
For den lønnen arbeiderne i sektor I får betalt av kapitalist
ene i sektor I kjøper de konsumvarer av sektor II. På dette 
viset realiserer sektor II verdien av de konsumvarene den har 
produsert. Via lønnsutbetalingene i sektor I tilflyter det 
pengekapital til kapitalistene i sektor II. For disse pengene 
(og for de pengene som kapitalistene i sektor I kjøper konsum
varer av sektor II direkte til privat forbruk for), kjøper så 
konsumvareprodusentene i sin tur produksjonsmidler av sektor I. 
Pengene er nå tilbake i utgangspunktet. Med andre ord: for de 
pengene som sektor II får gjennom salget av konsumvarer til ar
beiderne og kapitalistene i sektor I, må kapitalistene i sektor 
II kjøpe produksjonsmidler av sektor I. Dermed realiserer sek
tor I verdien av de produksjonsmidlene som ikke forbrukes innen
for sektor I.
De pengene som kapitalistene i sektor II bruker til å kjøpe ar
beidskraft for, bruker arbeiderne på sin side til å kjøpe kon
sumvarer for. Disse pengene forblir altså innenfor sektor II, 
flyter altså ikke mellom sektorene og vi kan derfor se bort fra 
dem her.
Vi ser av dette at sektor II kjøper produksjonsmidler av sektor 
I for de pengene som sektor I opprinnelig har brukt på kjøp av 
arbeidskraft og konsumvarer til kapitalistene i sektor I. Tenk
er vi oss at hele merverdien i sektor I og II går til privat
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konsum, dvs. at vi ikke har akkumulasjon men ,fenkel reproduk
sjon,” så får vi følgende bytteforhold mellom de to sektorene. 
Verdien av produksjonsmidlene i sektor II tilsvarer verdien av 
arbeidskraften (=verdien av arbeidernes konsumvarer) ovg av mer
verdien (=verdien av kapitalistenes uproduktive private kon
sum) i sektor I. Ut fra dette satte Marx opp følgende bytte
forhold mellom de to sektorer: I(v+m) = lic, der v = verdien 
av arbeidskraft, m = merverdien, c = verdien av produksjonsmid
lene. Oppsummert: For de pengeinntektene som sektor II reali
serer ved salg av konsumvarer-til arbeiderne og kapitalistene i 
sektor I, må sektor II kjøpe produksjonsmidler av sektor I, der
som produksjonen skal fortsette. Dermed får sektor I selv 
pengeinntekter som den på ny kan kjøpe arbeidskraft og konsum
varer for, osv.
Denne sterkt forenklete framstillingen av bytteprosessen nrellom 
de to sektorene/er tilstrekkelig til å få fram en viss grunn
struktur. For kapitalen i begge sektorene gjelder at de må, 
gjennomløpe sin,je kretsløp dersom de skal kunne reprodusere seg. 
Det vil si: de. må realisere verdien av deres varekapital i form 
av penger slik at de på nytt kan kjøpe arbeidskraft og produk
sjonsmidler og,holde produksjonen gående. De gjennomløper altså 
metamorfosen pénger - vare - penger, (p - v - pT) der pT står 
for en pengesum tilsvarende innsatskapitalen p, pluss et til-- 
legg, merverdien). Kapitalistene opptrer først som pengebesit- 
tere, etter produksjonen som varebesittere, og etter salget av 
varene som pengebesittere på nytt.
Arbeiderne derimot besitter penger først etter at de har solgt 
sin arbeidskraft for en viss lønn, som de så kjøper konsumvarer 
for. Sirkulasjonsformen til verdien av arbeidskraften er der
for: vare (arbeidskraft) - penger (lønn) - vare (konsumvarer), 
v - p - v. I kapitalistenes hender er pengene (her: lønninger) 
kccpitaldvs. de fungerer som middel til utbytting (produksjon 
av merverdi). Pengenes funksjon som kapital springer altså ut 
av selve prqduksjonsforholdet: I kraft av arbeidsdelingen og 
privateiendommen til produksjonsmidlene opptrer kapitalistene 
som kjøpere av arbeidskraft og produksjonsmidler. I utgangs
punktet har de eiendomsmonopol til penger og produksjonsmidler 
som fornyes gjennom kjøp av nye produksjonsmidler.'I arbeider
ens hender derimot kan ikke pengene (lønnen - prisen på varen 
arbeidskraft) fungere som tilegnelse av produksjonsmidler, men 
går til reproduksjon en av hans egen arbeidskraft. Pengene kan 
følgelig ikke brukes som middel til å tilegne seg andres arbeid, 
slik som for kapitalisten. Følgelig er ikke pengene kapital - 
sett fra arbeiderens standpunkt, men utelukkende et tilegnelses- 
middel av nødvendige livsmidler. Resultatet av dette er at løn
nen opptrer samtidig som to sosio-økonomiske kategorier: som 
penger som avler mer penger, og som penger som ikke avler mer
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penger: penger som kapital og penger som penger.
Vi ser av dette at lønnens funksjon som penger, som byttemiddel 
for arbeideren, også er et strategisk formidlingsledd i byttet 
mellom de to hovedsektorene i en kapitalistisk økonomi. Den er 
nødvendig for at byttet mellom de to sektorer skal fungere, og 
dermed for at det kapitalistiske kretsløp i det hele tatt skal 
komme i gang. Vi ser videre av dette at de kapitalistiske pro
duksjonsforhold ikke uttømmende kan bestemmes som det umiddel
bare forholdet mellom arbeid og kapital. Dette forholdet kan 
bare reproduseres via byttet mellom de to sektorene. Produk
sjonsforholdene som totalitet er enheten av de umiddelbare pro
duksjonsforhold og reproduksjonsforhold. Dette innebærer at 
de kapitalistiske produksjonsforhold også må bestemmes som et 
forhold mellom "de mange kapitaler". Forholdet mellom de mange 
kapitaler kan bare framstå som konkurranse. Marx i Grundrisse 
(Berlin 1953, s.317):

"Begrepsmessig er konkurransen intet annet enn kapitalens 
indre natur3 dens vesentlige bestemmelse som framstår og 
realiserer seg som de mange kapitalenes vekselvirkning 
på hverandre, den indre tendens som ytre nødvendighet. 
Kapital eksisterer og kan bare eksistere som mange kapi
taler og deres selvbestemmelse framtrer derfor som deres 
innbyrdes vekselvirkning." Og: "Da verdien er kapital
ens grunnlag, da kapitalen bare eksisterer gjennom byt
tet mot en tilsvarende verdi (Gegenwert), støter den seg 
nødvendigvis bort fra seg selv. En universalkapital,'som 
ikke forholder seg overfor fremmede kapitaler som den 
bytter med - og fra et slikt standpunkt står den bare 
overfor lønnsarbeidet eller seg selv - er derfor en uting 
(Unding). At kapitalene støter seg bort fra hverandre 
ligger alt i det at kapitalen er realisert bytteverdi." 
(samme s.324).

En kapitalisme med bare én kapitalist er altså en umulighet, en 
"uting", hvis vi skal holde oss til Marx.
Vi er fullstendig enige med maoistene i at "hérskersjiktet", dvs 
de sentrale politiske og økonomiske maktinstansene i Sovjetunion 
en, ikke kan "gjeninnføre de individuelle eiendomsformene som 
fins i den vestlige kapitalismen uten at det ville by på enorme 
problemer." Med "vestlig kapitalisme" kan ikke forstås noe annet 
enn den kapitalisme som Marx analyserte: kapitalismen med de 
mange kapitaler. Med "enorme problemer" kan det videre ikke for 
stås noe annet enn en sosial revolusjon - en omveltning av pro
duksjonsforholdene. Da vi på vår side ikke har registrert noen 
slik revolusjon i SU mellom f.eks. 1965 og 1975 - da den økonom
iske reformperioden ble innledet - er vi ennå tilhenger av på
standen om at de statlig-sentraliserte eiendomsforholdene ikke 
bare er formaliteter, men står for reelle produksjonsforhold.
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Dette innebærer at én og samme sosio-økonomiske (og politiske) 
instans, staten, eier og kontrollerer produksjonsmidlene i 
begge industrisektorene. Fordelingen av produksjonsmidler fra 
produksjonsmiddelindustri til livsmiddelindustri følger visse 
plandirektiver. Det betyr at arbeidsdelingen mellom de enkelte 
foretakene i produksjonen som helhet ikke er basert i noen pri
vat form for eiendom - verken formelt eller reelt.
Følgelig er det ikke mulig å hevde at produksjonsmidlene er 
varer, og følgelig heller ikke at de kan være kapital. Og det 
betyr at fordelingen av produksjonsmidlene fra sektor I til sek
tor II ikke formidles av lønnskategorien. Byttet mellom de to 
sektorene blir altså ikke formidlet gjennom de to sirkulasjons- 
formenes gjensidige innfletting i hverandre: p-v-pT ogv-p 
- v. Sirkukasjonsformen p - v - pT forekommer ikke, har ingen 
sosit>-økonomisk realitet. Pengene i SU fungerer altså ikke som 
kapital, men bare som penger. (For en nærmere diskusjon av dette 
se artikkelen min Plan3 Pris og nProfitt*\ Haften for Kritiska 
Studieri nr.4/75).
Siden lønningene ikke fungerer som formidling av byttet mellom 
de to sektorene i SU, betyr dette at vi strengt tatt ikke kan 
operere med et teoretisk begrep om to økonomiske sektorer, slik 
som for den kapitalistiske produksjonsmåte. Den sektorielle inn
deling kan utelukkende bestemmes ut fra produktenes bruksverdi 
(naturalform), ikke også ut fra et privat produksjonsforhold 
som betinger et reelt bytte mellom de to sektorer. Derfor er 
det helt irrelevant å hevde at også under sosialismen gjelder 
den grunnleggende formel for samfunnets reproduksjon, nemlig at 
I(v+m) = lic. Kategorien v (lønnen som kapital), m (merverdi) 
og c (produksjonsmidlene som kapital) opptrer ikke._ Men nett
opp denne formel gikk for god fisk i SU fra Lenins tid og fram 
til denne dag. (Se f.eks. Politisk økonomi3 Lærebok, Oslo 1955, 
s.533. Etter Moskva-utgaven av 1954, i sin tid godkjent av Sta
lin).
Vi vet at under kapitalismen vil kapitalens organiske sammenset
ning som en historisk hovedtendens stige, dvs. at den konstante 
kapitalens (c) andel av totalkapitalen vil øke i forhold til den 
variable (v). Gjennom den kapitalistiske akkumulasjonsp^osessen 
vil derfor produksjonen av produksjonsmidler øke i omfang i for
hold til produksjonen av konsumvarer, med andre ord at sektor I 
vil øke hurtigere enn sektor II. Empirisk er dette også tilfel
le da vi vet at produksjonsmiddelsektoren i alle de høyt utvik
lete kapitalistiske land står for den langt største delen av 
bruttonasjonalproduktet. Denne tendens til "sektor ITs primat" 
over sektor II er en lovmessighet som setter seg spontant gjen
nom i kraft av verdiloven og den kapitalistiske konkurransen: 
Konkurransen genererer en akkumulasjon av merverdien i nye ma
terielle, arbeidsbesparende produktivkrefter i form av nytt pro-
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duksjonsutstyr. Dette betyr tilsvarende at irengden av arbeids
kraft som er nødvendig, blir redusert i forhold til mengden av 
produksjonsmidler, både i verdimessig og i fysisk henseende.
Den økende arbeidsproduktiviteten betinger i sin tur (som ho
vedtendens) en økning i forbruket av råstoffer og energi, noe 
som igjen bidrar til en ytterligere økning av c i forhold til 
v.
Nå hevder læreboka i sosialismens politiske økonomi fra 1954 at 
forrangen til sektor I også gjelder under sosialismen. Dette 
er utlagt som en "økonomisk lov" (s.531). Slik sett kan lære
boka brukes som en høyeste ideologisk legitimasjon for "nød
vendigheten" av å holde levestandarden til arbeiderklassen nede. 
Dermed legitimeres en allmenn knapphet på konsumvarer. Knapp
heten på konsumvarer i SU er da også absolutt - og ikke betinget 
av lønningenes andel av totalproduktet som under kapitalismen.
Under kapitalistisk produksjon kan ikke knappheten på komsum- 
varer forklares ved at arbeidsproduktiviteten er for lav, slik 
som den i det minste delvis kan i SU, men snarere fordi den er 
for høy. Dette tilsynelatende paradoks følger av den indre mot
setning i den kapitalistiske produksjon: at alle forsøk på å 
motvirke profittratefallet ved å holde lønningene i sjakk og ved 
å høyne arbeidsproduktiviteten og den relative merverdiproduk- 
sjon gjennom økende akkumulasjon av konstant kapital i forhold 
til variabel (arbeidskraft), til slutt må føre til en relativ 
innsnevring av konsumvaremarkedet. Lønnsandelen blir mindre i 
forhold til totalproduktet. Sektor I vokser hurtigere enn sek
tor II, som en følge av stigende organisk sammensetning. Den 
sterkere økningen i akkumulasjonen for sektor I framtrer derfor 
som "overproduksjon" av konsumvarer i sektor II.
I SU derimot hvor akkumulasjonen ikke er akkumulasjon av kapi
tal, men av bruksverdier, vil en "overakkumulasjon" i "sektor I" 
skje på bekostning av de materielle ressurser (bruksverdier) som 
ellers kunne vært S'att inn i "sektor II" i form av nye produk- 
tivkrefter og arbeidskraft. "Overakkumulasjon" av produksjons
ressurser for "sektor I" vil derfor ledsages av underproduksjon 
av konsumvarer. Den "overflod" som sporadisk har forekommet på 
enkelte konsumvarer i SU, skyldes da heller ikke manglende rela
tiv kjøpekraft i arbeiderklassen, men at kvaliteten på produkt
ene har vært så dårlig at arbeiderne ikke vil kjøpe dem.
At tungindustrien måtte vokse på bekostning av konsumvareindust- 
rien, var bolsjevikene smertelig klar over alt i 20-årene. Dette 
var betinget av den generelt lave arbeidsproduktiviteten slik at 
tungindustrien (som bl.a. produserer våpen) ikke kunne vokse 
hurtig nok ved "egne krefter". Da denne ble gitt prioritet (bl. 
a. av strategiske grunner), måtte veksten i levestandarden fore
gå seinere, ja enda til med tilbakegang i 30-årene. Når "sektor 
I" økte, kunne det derfor fortone seg som en "økonomisk lov" at
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"sektor II" måtte stagnere.
Hva læreboka ellers måtte mene med "økonomisk lov", kan vi ha
re gjette oss til. Ifølge den offisielle ideologi var jo sosia
lismen forlengst innført i 1954 og følgelig skulle vei^dilovens 
blinde skalting og valting være satt ut av kraft. Hva vi vet, 
er at "sektor ITs primat" over "sektor II" ikke formidles gjen
nom markedets og verdilovens spontane bevegelser, men gjennom 
et system av byråkratiske plandirektiver, som det alltid har 
ligget en politisk-strategisk vurdering bak fra sentralinstans- 
enes side, og som overvåkes ved hjelp av det hemmelige politi på 
alle nivåer i produksjonen, effektueres gjennom kommandoforhold
ene i partiet, fagbevegelsen og sovjetinstitusjonene.
Denne absolutte knapphet på konsumvarer- undergraver da også løn
nens evne som tilegnelseskategori i arbeiderens reproduksjon - 
uten at dette kan utlegges som "inflasjon", da prisene på kon
sumvarer kan være konstante over lenger tid. Det er ikke pris
ene som er for høye eller lønningene som er for lave, men varene 
som er for få. Om prisene settes ned eller lønningene stiger, 
får ikke dermed arbeidstakeren flere konsumvarer mellom hendene. 
Dette viser i all korthet at "planøkonomien" i sin reproduksjon 
langt på veg er uavhengig av i hvilken grad pengene, som utgjør 
lønningene, kastes inn igjen i vare-penge-sirkulasjonen. (For en 
nærmere drøfting av de sosiale forhold som betinger "sektor I",s 
primat over "sektor II" i SU, se artikkelen til Kuron og Modzel- 
ewski i Vardøger nr. 5/72).
På dette grunnlag kan vi foreløpig konkludere at lønnen i SU ik
ke har den samme funksjonen i reproduksjonsprosessen som i den 
kapitalistiske produksjonsmåte. Arbeidskraftens varekarakter er 
derfor ikke den samme, arbeidsmarkedet er ikke et kapitalistisk 
arbeidsmarked. Vårt neste spørsmål blir derfor: reflekterer løn 
ningen i SU et lønnsarbeiderforhold i det hele tatt? Ticktin 
svarer nei på dette spørsmålet. ' Etter min mening er dette en 
teoretisk "kapitulasjon" overfor den nødvendige arbeidshypotese 
at i et overgangssamfunn - også av den stagnerende karakteren 
som SU er -' må arbeidskraftens kategorielle bestemmelse være 
underlagt en reell omformings- og modifikasjonsprosess, tilsvar
ende utviklingsnivået i overgangsprosessen som helhet.

Momenter til drøftingen av lønnskategoriens nrealitettr

Selv om en del marxistiske teoretikere har benektet arbeidskraft 
ens varekarakter i SU (og i Kina), har vi ennå tilgode å møte de 
som benekter at livsmidlene i disse landene for en stor del frem 
deles er varer. Ingen har altså benektet at det ennå fins et 
utstrakt konsumvaremarked i disse landene. Dermed er betingels
ene for en teoretisk selvmotsigelse tilrettelagt av følgende 
grunn:
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Vår eneste^teoretiske forutsetning er at vareanalysen i Kapi
talens første avsnitt (kap.l - 3)N i all hovedsak er riktig. Vi 
behøver altså ikke ennå å forutsette eksplikasjonen av kapital- 
begrepet i Kapitalens etterfølgende kapitler. - Da vet vi at 
varekategorien er basert i en samfunnsmessig arbeidsdeling mel
lom privatprodusenter. Et produkt er en vare bare forsåvidt 
som den på denne basis inngår i et bytte med andre varer. Vid
ere vet vi at pengene selv er varer av en spesiell karakter. 
Pengevarens funksjon er at den fungerer som verdimål og pris- 
målestokk for andre varer. I bytteprosessen mellom varene fung
erer ikke pengene som gjenstand for byttet, men som byttemiddel 
som "formidler" mellom varene. De fungerer ikke keiv umiddel
bart som varer. (Det gjør de bare i valutahandel.) De fungerer 
som sirkulasjonsmiddel. I sirkulasjonen av varer og penger må 
det altså forekomme minst to forskjellige varer i tillegg til 
pengene.
Tar vi så utgangspunkt i det som alle synes å være enige om, 
nemlig at livsmidlene i SU (og Kina) i vesentlig grad er varer, 
kan vi spørre: Hvilken er den andre slags vare som konsumvarene 
korresponderer med? Hva slags penger er det konsumvarene kjøp
es med? De kjøpes av samfunnets samlede lønninger. Hvilken er 
den varen som på omvegen om lønningene byttes mot konsumvarene?
I en samfunnsmessig sammenheng kan ikke dette være noe annet - 
enn samfunnets arbeidskraft.
I virkeligheten blir da også arbeidskraften reprodusert gjennom 
forbruket av de livsmidler som arbeiderne må kjøpe for lønning
ene, selv om arbeidskraften i SU i en ikke uvesentlig grad
reproduseres gjennom en administrativ fordeling av boliger, 
barnehager, ferier og reiser, utenfor noe marked, hvilket kommer 
til uttrykk gjennom de nærmest symbolske prisene på f.eks. hus
være. En del av disse reproduksjonsbetingelsene blir fordelt 
gjennom bl.a. fagbevegelsens virksomhet, og her har, som Chau- 
vier viser i sin artikkel i dette nr. av Vardøger, arbeiderne 
selv en ikke ubetydelig innflytelse. I dette ligger det et so
sialistisk elementspiren til en sosial reproduksjonsmekanisme 
som overflødiggjør lønnsarbeiderforholdet. Meri ennå er mat og 
clær vesentlig varer. Det at en relativt stor del av livsmid- 
Lene samtidig fordeles utenfor markedsmekanismene, "samfunns- 
nessig", er en av grunnene til at en så stor andel som ca. 60% 
av lønningene brukes til mat, etter som Tønningene stort sett 
aare kan brukes til mat, klær og etterhvert husholdningsutstyr 
(TV, møbler, vaskemaskiner osv.)
/i kan altså slå fast at lønnen må fungere som en reell tilegn- 
ilseskategori i arbeidskraftens reproduksjon. Den reflekterer 
it reelt tilegnelsesforhold av konsumvarer og arbeidskraft. Løn- 
lingene "gjenspeiler" et sosio-økonomisk forhold og kan derfor 
Lkke betraktes rent instrumentelt som en "skyggepris" på arbeids-
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kraften uten at denne behøvde å ha noen varekarakter.
I fordelingen av produktene mellom foretakene derimot, fungerer 
ikke^pengene som et reelt tilegnelsesmiddel.da denne fprdeling- 
en skjer etter et visst system av plandirektiver. Selv om peng
ene har en regnskapsmessig funksjon i foretakenes regnskaper og 
reflekterer foretakenes produktivitet, differansen mellom "in
put” og "out-put" målt i penger, så er ikke det enkelte fore
taket avhengig av noen verdirealiseringsprosess, dvs. et reelt 
salg av produktene, for på ny å kunne skaffe seg de materielle 
produksjonsbetingelsene.
Har foretaket først oppfylt sin produksjonsmålsetting, er det 
opp til de statlige "handelsorganisasjonene" å forestå den vid
ere distribusjon. Disse organisasjonene eies av den samme økon 
omiske instans som eier produksjonsmidlene. Foretakets oppgave 
er i det alt vesentlige løst når produksjonsresultatet forelig
ger i fysisk form. (Se: T?lan> Pris og "Profitt" i Haften for Kri 
tiska Studier, 4/75). For en kapitalistisk bedrift derimot er 
det først på dette punktet i kapitalens kretsløp at det "virke
lig" gjelder: fins det et marked for varekapitalen? Den enk
elte kapital må bære så vel fruktene som konsekvensene av om et 
slikt marked fins eller ikke. Ja eller nei kan bety liv eller 
død for enkelt-kapitalene.
Så lenge samfunnets arbeidskraft i vesentlig grad reproduseres 
via en markedsmekanisme, er komsumvarene og arbeidskraften vare 
korrelater til hverandre. Markedene for arbeidskraft og for 
konsumvarer "korresponderer" nødvendig med hverandre. De re
flekterer to sider ved det samme produksjonsforhold.1
Rent abstrakt kan vi nok forestille oss en økonomi bestående 
utelukkende av selvstendige vareprodusenter som ikke kjøper 
fremmed arbeidskraft. I et slikt system av arbeidsdeling og 
vareproduksjon uten varen arbeidskraft, kan vi tenke oss eksi
stensen av et "nødvendig" konsumvaremarked som ikke korrespond
erer med et.arbeidsmarked.
Men en slik mulighet forsøkt omplassert i virkeligheten er en 
ren, småborgerlig utopi: vareproduksjon og småeiendom uten ut
bytting - småborgerlig sosialisme. Historisk vet vi at den 
lille vareproduksjon utviklet seg sammen med kapitalismen, dvs. 
i "symbiose" med framveksten av en lønnsarbeiderklasse som ba
re kunne reprodusere seg gjennom en markedsmekanisme, et kon- 
sumvaremarked som småprodusentene i større omfang kunne produ
sere for.
Fremdeles er den enkle vareproduksjon et ikke uvesentlig ele
ment i den sovjetiske produksjonen. Helt fra begynnelsen av 
30-tallet stammer en stor del av melkeprodukter, kjøtt og grønn 
saker fra kolkhosbøndenes private jordlapper, - produkter som 
de legalt alltid har kunnet selge i de lokale markedene. (Fra
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ca. 60% i 1930-årene til ca. 30% omkr. 1970) Gjennom 'denne, 
mekanisme reproduseres penge- og yareforholdet i økonomien som 
helhet, om enn ikke på kapitalistisk basis. En tilsvarende 
funksjon kommer til uttrykk gjennom de illegale markeder, - 
hvis omfang ingen egentlig kjenner, men som alle vet florerer. 
Og det gjelder nettopp illegale transaksjoner med konsumvarer, 
til dels også "lettere” produksjonsmidler, håndverktøy o.l. 
produsert i tilknytning til kolkhosene (kollektivbrukene). 
"Spontant” forekommer det også illegale transaksjoner mellom 
foretakene som viser at systemet av arbeidsdeling innfor den 
industrielle sektor ikke har opphevet muligheten for en "re- 
konstituering" av en allmenn vareproduksjon, dvs. kapitalisme.
At arbeidsmarkedet ikke kan være "fritt", dvs. kapitalistisk, 
framgår bl.a. av at arbeiderne ikke kan oppsies uten at det 
skaffes nytt arbeid til dem. Dette betyr konkret at det enk
elte foretak ikke kan "spille" mot et fritt arbeidsmarked, dvs. 
drive gjennom rasjonalisering uten hensyn til arbeidernes 
skjebne når de er oppsagt. Omvendt betyr dette at foretakenes 
forpliktelser overfor arbeiderne hemmer utviklingen av arbeids
besparende teknologi og rasjonaliseringssystemer, og er en av 
hovedgrunnene til den gjennomgående lave arbeidsproduktivitet
en. Dette medfører som også Ticktin peker på, en stor "under- 
beskjeftigelse" i fabrikkene - dvs. at det er ansatt langt 
flere arbeidere enn nødvendig. Denne formen for "lediggang" 
har ingen ting med skjult arbeidsløshet å gjøre, slik vi kjen
ner den.
Arbeiderne er vel klar over statens forpliktelser m.h.t. å 
skaffe dem arbeid. Denne sosiale trygghet har på den andre 
side avlet holdninger og innstillinger til arbeidet som byrå
kratiet oppfatter som "uansvarlig" og søker å treffe byråkrat
iske tiltak mot. Problemet med "arbeidsdisiplinen" har all
tid opptatt byråkratiet. Et tilsvarende problem har kapitalen 
ikke - unntatt' i helt spesielle tilfelle. Noen fri bevegelig
het for arbeidskraften fins altså ikke, - verken for foretaks- 
lederne eller for arbeiderne.
En av de viktigste grunnene til at Sovjetøkonomien nå er inne 
i en ny reformperiode som innebærer en ny form for sentrali
sering - sammenslutning av de ca. 50 000 industriforetakene 
til 5000 - er nettopp at det innenfor disse nye gigantenhet- 
Bne vil være lettere å organisere omplassering og opprettelse 
av nye arbeidsplasser for arbeidere som på et sted blir "ra
sjonalisert" bort. Det er videre betegnende for hele økonomi- 
ans karakter at disse reformene, som ble annonsert i 1973, 
gjennomføres på rent administrativt vis etter vedtak i høyere 
arganer. Det dreier seg altså ikke om en sosial ekspropria- 
sjonsprosess av små enheter til fordel for store, - slik som 
le store kapitalister eksproprierer de mindre og svakere gjen- 
lom kapitalens konsentrasjons- og sentralisasjonsbevegelser. 
eiendomsforholdene forblir som før.
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Endelig fastsettes prisen på varen arbeidskraft av de samme 
instanser som fastlegger prisene på konsumvarene og er ansvar
lige for framstillingen av disse. Lønnskamp forekommer offisi
elt ikke - . Men gjennom fagbevegelsens voksende styrkev etter 
1956 og den relative høyning av levestandarden, har uten tvil 
arbeiderklassens kampkraft blitt større enn under Stalin. Spon
tane, ukontrollerte arbeiderkamper, som regel med utgangspunkt 
i konkrete lønnskrav og krav om sosiale forbedringer, forekom
mer nå hyppigere enn tidligere, noe bl.a. M. Holubenko har do
kumentert i Critique nr■.4 1975. , Dette viser at det er i ferd 
med å vokse fram et kampforhold om prisen på varen arbeids
kraft som i stalintiden ble nedkjempet i langt større grad énn 
i dag. Denne relative styrking av arbeiderklassens posisjoner 
har da våre hjemlige nystalinister typisk nok tatt som ’’bevis" 
for at kapitalismen er gjeninnført i SU! Men i det store og 
hele er lønningene bestemt gjennom et byråkratisk-korporativt 
system som gjør den åpne lønnskamp til unntakene.
Alt i alt må dette innebære at arbeidsmarkedet ikke kan være et 
kapitalistisk arbeidsmarked. Og et sosialistisk arbeidsmarked, 
et sosialistisk lønnsarbeid, er som vi vet, en selvmotsigelse.

Konkluderende perspektiver.

Byttet mellom arbeidskraft og penger (lønn) foregår mellom to 
sosiale instanser, arbeiderklassen og staten. Staten er ikke 
bare et organisatorisk apparat, men også basis for økonomisk 
makt som er identisk med statsbyråkratiets økonomiske makt. 
Statsbyråkratiet som helhet utøver ikke makt på vegne av andre 
enn seg selv, slik som et borgerlig statsbyråkrati utøver makt 
på vegne av kapitalistklassen. Det sovjetiske statsbyråkrati
et er derfor også en sosial, instans.
Den indre lagdeling i statsbyråkratiet, oppdelingen av produk
sjonsapparatet i flere administrative underenheter modifiserer 
dette, men endrer ikke det vesentlige. Kjøperen av arbeids
kraft er tilsvarende inndelt i flere "underinstanser” (foretak) 
Men alle retningslinjene for kjøp av arbeidskraft er fastlagt 
av de sentrale instanser, i et korporativt system med fagbeveg
elsens høyere organer.
Utbyttingen av arbeiderklassen er altså basert i -at arbeids
kraften er en vare. Men merproduktet tilfaller ikke byråkrati
et som realisert merverdi (pengekapital), men foreligger til by* 
råkratiet disposisjon umiddelbart i sin naturalform: som bruks
verdier. Og som bruksverdier•blir de også fordelt.
Produksjonen lider av en generelt lav arbeidsproduktivitet sam
menliknet med de høyt industraliserte land i vest. Etter erfar
ingene fra Øst-Tyskland i 1953, Ungarn og Polen 1956, Tsjekko
slovakia 1968 og Polen 1970 har statsbyråkratiet fått historisk
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erfåringer-med at dersom ikke levestandarden i arbeiderklassen 
øker relativt raskt, vil liknende tilstander kunne inntreffe i 
det lfsosialistiske fedrelandet”. Økningen kan raskest skje 
med en økende import av høyt utviklet teknologi og konsumvarer 
fra det kapitalistiske verdensmarked. Den sterke økningen i 
handelen med de høyt industrialiserte kapitalistiske land er 
ikke betinget av sovjetøkonomiens behov for nye markeder, men 
av dens egen relative underutvikling og de sosiale og politiske 
konsekvenser av denne. Å høyne arbeidsproduktiviteten ved å 
innføre et fritt arbeidsmarked som tillot dannelsen av en re- 
servearme av arbeidskraft, vil ikke bli tolerert av arbeider
klassen. Det ville dessuten rive opp hele strukturen i pro
duksjonen og dermed undergrave statsbyråkratiets eksistens
grunnlag. Derfor er det intet annet alternativ enn å øke 
handelen med verdensmarkedet for å skaffe seg ”hard valuta” og 
kreditter for hjemkjøp av nye produktivkrefter. I og for seg 
er dette ikke noe nytt i SUTs historie. Utviklingen av produk- 
tivkreftene har alltid i vesentlig grad vært avhengig av å im
portere disse fra de kapitalistiske land. Sammenliknet med 
kapitalistiske land har SU alltid vært ”strulturelt underutvik
let”, noe da også Lenin understreket, men som apologetene sein
ere alltid har forsøkt å bortforklare. Strukturen i SUTs hand
el med det kapitalistiske verdensmarked er derfor den samme som 
for alle andre relativt "underutviklede-” land: eksport av rå
varer og halvfabrikata, import av teknologi og know how. Dette 
er ettertrykkelig dokumentert av A.C. Sutton: Western Techno
logy And Soviet Economic Development^ 3 bind,Stånford 1968,71,73).
StF’s låve arbeidsproduktivitet gjør det paradoksalt nok vanskelige 
å vende tilbake til kapitalismen. Industriproduksjonen vil fal
le totalt gjennom i konkurransen på det kapitalistiske verdens
marked med amerikansk, vest-europeisk og japansk kapital. Dette 
vet Bresjnev bedre enn noen, og gir statsbyråkratiet gode grun
ner for ikke a ville "vende tilbake til kapitalismen". Om SU 
blir integrert i det kapitalistiske verdensmarked, så vil det 
skje som et land s.om blir gjenstand for kapitalimport, dvs. 
gjenstand for imperialisme, og ikke selv som en imperialistisk 
ekspansiv makt. Verken statsbyråkratiet eller arbeiderklassen 
har derfor interesse av å vende tilbake til kapitalismen. Og 
her ligger det uten tvil et grunnlag for i det minste en tak
tisk allianse mellom Bresjnev og arbeiderklassen.
Men samtidig synes arbeiderklassens posisjoner i dag å være 
sterkere faglig-politisk, kulturelt og sosialt enn noen gang 
siden begynnelsen av 30-årene. Den utstrakte terror som sta- 
linismen utøvde for å disiplinere arbeiderklassen i "byggingen 
av sosialismen”, vil ikke arbeiderklassen tolerere på nytt - 
uten under en krigsmobilisering. Betingelsene for en sosial
istisk offensiv er derfor bedre i dag enn i 1930. Utviklings
tendensen med en forsiktig åpning for markedsmekanismer og økt
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utenrikshandel behøver ikke å bety en automatisk svekkelse av 
arbeiderklassens posisjoner. Snarere er det et uttrykk for at 
den - i et historisk perspektiv - er på sig framover. Om det 
var opp til statsbyråkratiet alene ville det ikke åpnevt for 
disse mekanismene. Det har forlengst sikret seg sine materi
elle interesser overfor arbeiderklassen. Men det har egentlig 
ikke noe valg. Det er på defensiven.
Hvor dette vil ende, er derfor avhengig av to hovedfaktorer: 
den politisk-organisatoriske utviklingen i den sovjetiske ar
beiderklasse og den internasjonale klassekamp. Dersom denne ut
vikles slik at statsbyråkratiets posisjoner i mindre grad blir 
truet av ytre fiender, vil det kunne strekke seg lenger i å i- 
møtekomme arbeiderklassens krav. Så lenge disse kravene bare 
er økonomiske og ikke for mye politisert, har statsbyråkrati
et i og for seg ingen interesse av å ikke imøtekomme dem. De må 
bare ikke gå så langt at de svekker statsbyråkratiets internas
jonale stilling eller setter igang en intern politisk utviklings 
dynamikk som * beveger- arbeiderklassen nedenfra. Jo sterkere Sl 
står som stat internasjonalt, desto lettere vil situasjonen tro
lig bli for arbeiderklassen i SU på kort sikt. Helt fram til 
denne dag har SU imidlertid alltid følt seg truet og har selv 
vært forsiktig med utenrikspolitiske eventyr.
Men den dagen arbeiderklassen i SU stiller spørsmål om maktfor
holdene og forlanger disse endret i overensstemmelse med inten
sjonene i Oktoberrevolusjonen, vil byråkratiet under alle om
stendigheter sette seg imot. Om arbeiderklassen vil vinne den 
drakampen vil - liksom i 1917 - være avhengig av hvorledes ar
beiderklassen i Vest-Europa forholder seg. / De internasjonale 
perspektivene er i dag like aktuelle som i 1917.

Note:
1) Den eneste formen for konsumvaremarked som ikke korres

ponderer med arbeidskraftsvaren på dette viset, er marked
et for luksusvarer. Historisk sett er da også dette et 
marked som ble utviklet lenge før det fantes noe allmin- 
nelig konsumvaremarked. Konsumet av luksusvarene går da 
heller ikke inn i arbeidskraftens reproduksjon. Å hevde 
at det ikke eksisterer et arbeidskraftsmarked i SU og 
Kina og samtidig hevde at det fins et utbredt konsumvare
marked, er i virkeligheten det samme som å si at de varer 
de sovjetiske og kinesiske arbeiderne kjøper, ikke kan 
være noe annet enn luksusvarer, produkter unødvendige i 
deres sosiale reproduksjon. En slik posisjon er ganske 
riktig absurd.
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DISKUSJON: Stalinisme - Leninisme

Knut Holmquist og Einar Terjesen:

Om Stalinismens forutsetninger

Kommentar tit ,rStatinismen - en marxistisk kritikkn ved Ebbing, 
Spurkeland, Ågotnes (red.), Oslo 1974

I
LITT OM DIALEKTISK MATERIALISME
Først vil vi skynde oss å si at boka er et viktig bidrag til 
den marxistiske litteratur som er kommet på norsk i det siste.
Den er et bidrag til den debatt som pågår om overgangssamfun
nets karakter, og den er først og fremst viktig på grunn av sitt 
omfattende empiriske materiale. Når vi så kommer med en del kri
tikk av boka, heretter kallt "Stalinismeboka", må denne kritikk 
ses på den bakgrunn. ’’Derfor vil den kanskje få et noe ’ensidig’ 
preg. Men det,er nødvendig, ikke minst av politiske grunner.” 
(Stalinboka s.13. Heretter gis bare sidetall når det refereres 
til boka).
Boka er skrevet i en meget bestemt politisk situasjon. Forfatter
ne ville ta et oppgjør med ’’stalinismen”, og brukte Lenin som re
feranseramme. Et slikt utgangspunkt er forståelig når en som 
forfatterne gjorde, forsøker å skrive seg ut av den teoretiske 
hengemyra rundt AKP(m-l). Men i dag bør vi ha kommet lenger ut av 
den, og i stand til å se lenger. Vi må bruke boka, og videreføre 
og kritisere tankene derfra i vårt arbeide for en norsk sosial
isme, for oppbygginga av en strategi for sosialisme i Norge.

I den situasjon forfatterne var kan vi som ^sagt forstå at de ikke 
ville se ”noe” hos Lenin som skulle føre til "stalinismen", i 
hvert fall ikke i partiteorien (s.12) . Selv om man innrømmer at
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Lenin hadde sine svake stunder, f,han tenker” f.eks. ’’over
gangen til sosialismen på en for ’ortodoks’ måte” (s.53). 
Forfatterne er imidlertid straks ute og forklarer at slik 
måtte det nødvendigvis være* ’’begrensningene er selv bestemt 
av den' objektive historiske dialektikken som teorien utvikles 
innafor” (s.53). Dette er i og for seg riktig, men ikke slik 
forfatterne mener det.
Den materielle virkelighet eksisterer uavhengig av menneskenes 
bevissthet om den, og vi får erfaringer om den gjennom praksis. 
Disse erfaringene kan vi bearbeide teoretisk, slik at vi kan få 
en riktigere praksis (dvs. en som fører oss fram til sosial
ismen) . Det er klart at den teorien vi utvikler ikke er en di
rekte gjenspeiling av den konkrete historiske situasjonen. Det 
er nettopp den relative selvstendigheten av det teoretiske ar
beide som gjør det mulig å utvikle revolusionære teorier i part
iet (jmf.s.16). Men selvstendigheten er relativ. Den konkrete 
historiske samfunnsformasjon setter skranker for teoriens ut
vikling. Når partiet i 1917 hadde ”et omriss av et begrep om en 
sosialistisk produksjonsmåte - som ennå ikke eksisterte og ingei 
hadde erfaring med” (s.14), var dette omrisset utviklet innen
for det russiske samfunn fram til 1917, og innenfor teoritradi
sjonen fra 2. Internasjonalen. Og selv om Lenin med en viss rett 
hyler opp om Kautsky som den største av alle renegater, vil vi 
hevde at Lenin selv ikke hadde klart å bryte totalt med de feil
aktige teoriene fra 2. Internasjonalen. Vi skal konkretisere 
dette nærmere seinere.

Teoriene må altså studeres ut fra deres historiske forutsetning
er, såvel materielle som teoretiske. Dette er ikke ’’stalinisme- 
boka” uenig i, men i praksis benytter den det bare til å unn
skylde små feil hos Lenin. Boka studerer ikke hele Lenins og 
Stalins teoretiske produksjon ut fra deres forutsetninger. Tvert 
imot, som vi skal se, gjelder for Stalin det stikk motsatte.

Taktikken kan ikke utledes direkte av de strategiske prinsippene 
Strategien må for det revolusjonære partiet danne perspektivene 
for taktikken. Under borger- og invasjonskrigene i Sovjetunion
en var det vanskelig for bolsjevikene ikke å følge en politikk 
der taktikken fikk forrang. Lenin innrømmer f.eks. selv at "vi 
vant fordi vi overtok de sosialrevolusjonæres agrarprogram i 
stedet for vårt eget, og satte det ut i livet. Vår seier grunne 
seg i den kjennsgjerning at vi utførte det sosialrevolusjonære 
program, det er derfor denne seieren var så lett” . (Tale til 
forsvar av Kominterns taktikk, 1/7-21 LCW32, s.475)*. Bolsjevik- 
partiets politikk kunne bare ’’tjene sosialismens oppbygging der
som den tendensielt styrker massenes muligheter for herredømme 
og kontroll i produksjonen og politikken (s.40). Etter vår men
ing umuliggjorde dialektikken mellom de konkrete historiske for
hold og bolsjevikpartiets strategi og taktikk allerede under
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borgerkrigen en slik utvikling. Men taktikken er som sagt hos 
Lenin ikké uavhengig av strategien. Dette er spesielt viktig 
fordi, som vi vil vise, Lenins teori - som den forelå i 1917 - 
ikke kunne være et teoretisk utgangspunkt for bygging av sosi
alismen. Og i det øyeblikk taktikken fikk forrang, stivnet 
den teoretiske debatten. Spesielt ser vi hvordan en prinsipi
elt riktig kritikk fra "Arbeideropposisjonen" av mangel på tak
tiske perspektiver blir motarbeidet. Denne mangel er en med
virkende årsak til fraksjonsforbundet i 1921.

Arbeideropposisjonen maktet ikke å forene den prinsipielle kri
tikken med et konkret forslag til praksis som tok hensyn til 
de historiske betingelsene. Derfor kunne opposisjonen lett 
skyves ut i periferien: "Når partiet ikke har integrert kontin
uerlig teoretisk arbeid i sin praksis, kan motstanden fra marx
istisk hold bare bli individuell. Reell opposisjon tvinges til 
fkonspiratoriskf fraksjonisme" (s.20).
Vi vil altså hevde at Lenins teori som ledetråd for taktikken 
er et sentralt moment for å forstå utviklingen i Sovjet. Det 
er dette vi vil forsøke å vise nedenfor.

Dette fører oss over i "Stalinbokas" behandling av "bruddet” 
mellom Lenin og Stalin. Dette beskrives eom et brudd først og 
fremst på det teoretiske plan. "Bruddet" består først og fremst 
i at for Stalin blir "sosialismens fundamentale problem, å pro
dusere et proletariat som tendensielt i stadig økende grad blir 
i stand til å kontrollere sine livsbetingelser" ... "satt til 
side" (s.135, forf.understrekning). "Hvordan proletariatets 
diktatur blir tenkt og realisert, hvilken teoretisk konsepsjon 
Lenin og de andre bolsjevikene hadde av sovjetsystemet ..." blir 
det viktigste (s.121, forf.understr.). I 1920 er Sovjetunionen 
fremdeles en arbeiderstat, fordi den "politiske makten ... er en 
arbeidermakt'... av arbeiderklassens fortropp som utgjør det 
styrende arbeiderparti" (127), og partiet representerer arbeid
ermakt fordi det"besitter de ’teoretiske instrumenter’ som kan 
gjøre overgangen til sosialismen mulig" (s.123). Selv om slike 
utsagn er riktige på et høgt abstraksjonsnivå (noe vi ikke vil 
bruke tid på å diskutere) hjelper det oss i hvert fall ikke til 
å forstå kontinuiteten i utviklingen i Sovjetunionen.
Tvertom, ved å fiksere analysen på det teoretiske arbeidets re
lative SELVSTENDIGHET, blir det et "paradoks at det på 30-tal- 
let, da industrialiseringen hadde brakt fram en ny basis for 
proletariatets diktatur, var partiet under Stalins ledelse ideo
logisk vaksinert mot ideen om arbeidermassenes direkte overtak
else av ledelsen av den sosialistiske økonomien gjennom deres 
egne organer (s.131). Stalinismeboka "glemmer" her at det teo
retiske arbeidet bare er RELATIVT selvstendig. Det blir ikke 
diskutert hvorfor sosialismen ikke kunne skrues på. Ut fra
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læren om at det ikke var tilfeldig at Stalin ble den ledende 
innen partiet, og at det ikke skyldtes hans personlighet, må 
det s.entrale spørsmål bli: Hva er det i bolsjevikpartiets te
ori og praksis som gjorde "stalinismen" mulig? Vår oppgave må 
bli å bestemme den dialektikk mellom bolsjevikpartiet (les Len- 
ins) teori og de materielle forhold som la grunnlaget for og 
muliggjorde denne såkalte "stalinisme". Dersom den ikke er et 
rent teoretisk produkt, hvilket vi ikke vil beskylde forfatter
ne for å mene, vil kontinuiteten i den konkrete historiske pro
sess være viktigere enn bruddet i teorien mellom personer. Det 
viktige blir "stalinismens" materielle og teoretiske forutset
ninger.
For å "redde" Lenin må Stalinismeboka legge hovedvekt på skil
let mellom strategi og taktikk hos Lenin., Lenins strategi var 
i hovedsak riktig, men de konkrete forhold tvang ham til å føre 
en politikk som ikke direkte førte mot sosialismen. Stalin der
imot hadde en fundamentalt gal strategi, basert på absolutt- 
gjøring av Lenins taktikk. Lenin måtte slå ned Kronstatt-opp- 
røret (s.43). Det ble nødvendig å innføre statskapitalismen. 
Stalins feil derimot skyldes manglende evner!! (s.38). Når man 
diskuterer Stalin legges hovedvekten på teoriens selvstendighet, 
når man diskuterer Lenin på dens relativitet.
Enhver historisk situasjon inneholder flere muligheter. Hva 
som er politisk mulig for det revolusjonære partiet i en gitt 
situasjon begrenses av dets konkrete analyse av den konkrete si
tuasjon, strategien for sosialismen, taktikken og de konkrete 
historiske forhold selv. Det er derfor også interessant, også 
på denne bakgrunn, å diskutere partiets teori. En analyse av 
denne teoriens anvendbarhet, slik den i en konkret situasjon 
kommer til uttrykk i strategien og taktikken,er fruktbar for 
vår diskusjon om en overgang til sosialismen i Norge.
Lenin valgte i den konkrete situasjon han sto i en bestemt tak
tikk, en bestemt handlemåte. Det er ikke fruktbart å diskutere 
om denne politikk var den "riktige" i en eller annen forstand. 
Det vi må gjøre er å diskutere hvor den førte oss. Det er her 
vi mener at i tilbakeblikk fulgte "stalinismen" med nødvendig
het av partiets praksis under Lenin. Selv om det kom tidligere 
skrevet er umulig å utlede taktikken av teorien, er det en sam
menheng. Taktikken følger av "noe" i Lenins teori. Når vi 
ønsker å finne dette "noe", er det ikke for å polemisere mot 
Stalinismeboka, eller for å moralisere over Lenin. Det er for at 
vi skal unngå at historien’gjentar seg, som tragedie.
Vi vil altså peke på en del momenter i Lenins teori som er del 
av dette "noe". En utførlig gjennomgang kommer selvsagt ikke på 
tale på noen få sider. Vi vil derfor nærmest i stikkords form 
peke på en del argumenter, og henvise til andre som har tatt opp 
disse og beslektede momenter.
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IMPERIALISMEN, STATEN OG REVOLUSJONEN

Vi vil belyse hva vi mener med kontinuitet med 2. Internasjon- 
alen og vil ta utgangspunkt i de teoretiske verk "Imperialismen" 
og "Staten og revolusjonen". Disse verk ble utformet omtrent 
samtidig (se LCW:35, s.286, 289; 36, s.454), og det er nødvend
ig å se. dem i sammenheng. Vi må ha klart for oss at selv om de 
er teoretiske verk, har de et praktisk siktemål. De kan derfor 
ikke ses uavhengig av Lenin og bolsjevikpartiets anvendelse av 
dem. Disse anvendelser, altså de taktiske og strategiske kon
sekvenser, ser vi kanskje klarest i tekster som "Vil bolsjevik
ene beholde makten" og "Den nåværende krise og hvordan den skal 
bekjempes". Både "Imperialismen" og "Staten og revolusjonen" 
oppstod i en polemikk mot Kautsky og 2. Internasjonalen, og vi 
vil prøve å påvise Lenins brudd og kontinuitet i forhold til 
disse.
Hovedmotsigelsen i kapitalismens "imperialistiske stadium" er 
for Lenin at "produksjonen blir samfunnsmessig, mens tilegnel
sen forblir privat" (Imperialismen, Ny Dag, s.31). Denne mot
sigelse bestemmer sosialismens mulighet og nødvendighet. Sosi
alismen er mulig på grunn av produksjonens samfunnsmessige kar
akter, nødvendig på grunn av monopolenes nødvendige maktbruk. 
"Herskerstillingen og den vold som er knyttet til denne er det 
typiske for den ’nyeste fase i kapitalismens utvikling’, dette 
var det som med nødvendighet måtte oppstå, og er oppstått av 
almektige økonomiske monopoler." (Imperialismen, s.33).

Lenin bryter altså med Kautsky ved å prøve å bestemme imperial
ismen ut i fra kapitalens bevegelseslover. Likeså ved å'gjøre 
det samme med sosialismen, og ved å legge vekt på klassekampen. 
Men Lenin bryter ikke med etappeteorien fra 2. Internasjonalen. 
Imperialismen er en ny historisk etappe, og "for Europa kan en 
temmelig nøyaktig fastslå tidspunktet da den gamle kapitalismen 
definitivt blir avløst av den nye, det er nettopp begynnelsen 
av det 20. århundr.e" (Imperialismen, s.25). Og videre: "Det er 
særlig fire grunntrekk ved monopolene ... som.må fremheves for
di de er særlig karakteristiske for den epoken vi befatter oss 
med" (samme s.135).

Epokens grunnleggende kategori blir for Lenin monopolet. Han be
trakter derved monopolkapitalismen som kvalitativt forskjellig 
fra frihandelskapitalismen. Lenin fatter ikke at "begrepsmessig 
er konkurransen ikke annet enn kapitalens indre natur" (K.Marx: 
"Grundrisse", s.317), og at produksjonens samfunnsmessiggjøring 
under kapitalismen skyldes kapitalens akkumulasjonslover. I det 
Lenin betrakter den kapitalistiske samfunnsmessiggjøring som 
samfunnsmessiggjøring overhodet, får han ikke tak på kapitalens 
bevegelseslover, men må nøye seg med å betrakte framtredelses- 
formene. Pa dette nivået synes monopolkapitalismen å være kva-
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utativt forskjellig fra frihandelskapitalismen.
Lenin skiller altså mellom imperialismens progressive økonom
iske funksjon og dens regressive politiske funksjon. Han fin
ner derfor den viktigste motsigelsen i distribusjonen, akke i 
produksjonen. Den politiske kampen blir derfor likevel en mor
alsk kamp. Kapitalismen har i imperialismen gått inn i den 
statsmonopolistiske fasen. Å utvikle denne statskapitalisme 
til sosialisme hindres bare av at monopolene opprettholder sin 
makt med vold. Denne vold må møtes og slås med vold.
(For en analyse av statskapitalisme-begrepet i 2. Int. og hos 
Lenin, se Werner Olle: ,fZur Theorie des Statskapitalismus" 
Probleme des Klassenkampfs 11/12).
Ut fra den spesielle dobbeltmaktsituasjohen i Russland forsom
meren 1917 gikk Lenin da inn for en fredelig overgang til so
sialismen. Det er altså politiske og ikke økonomiske argument
er som benyttes. Motsigelsen mellom politikk og økonomi som 
eksisterer for Lenin, og politikkens forrang, gjør argumentene 
moralske: nNår vi har styrtet kapitalistene, knust disse utbyt- 
teres motstand med det væpnede folks jernhånd, og knust den mo
derne stats byråkratiske maskineri, så har vi en glimrende ut
styrt mekanisme, befridd fra TparasittenT, en mekanisme som 
godt kan settes i gang av de forenede arbeidere selv ..."
(Staten og revolusjonen. Sitert etter CW25 s.431). Deling av 
en i en økonomisk og en politisk del gjør at imperialismen/kapi
talismen kan oppheves ved en politisk revolusjon alene. Politik
ken kan gjøres uavhengig av den økonomiske basis. Vi kan beholde 
den gamle økonomien, men innføre en ny politikk.
På samme måte som 2. Internasjonalen betrakter Lenin den kapital
istiske formen for samfunnsmessiggjøring av produktivkreftene som 
den eneste mulige. "Dermed må fra begynnelsen av politikken for 
transformasjonen av samfunnet være basert på falske premisser." 
(Bernd Rabehl: "Marx und Lenin", s.322,VSA 1973). Lenins brudd mec 
2. Internasjonalen ligger derfor i de politiske analyser.

Gang på gang presiserer Lenin at det er det politiske statsappa
ratet som må knuses. Hans brudd med 2. Internasjonalen går nett
opp på dette: "Men av den (en definisjon gitt av Engels,kh), 
følger at borgerskapets 1 særskilte undertrykkelsesmaktT mot pro
letariatet ... må bli avløst av proletariatets - Tsærskilte under- 
trykkingsmakt! mot borgerskapet. Nettopp i dette besto f statens 
opphevelse som statT. Nettopp i dette består den handling å 
overta produksjonsmidlene i. samfunnets navn. Og det sier seg selv 
at en slik erstatning av en (borgerlig) fsærskilt undertrykkings- 
maktT ikke under noen omstendighet kan foregå i form av en ’bort- 
døen1" (Staten..., s. 54).

Den 2. Internasjonalen ville overta det politiske statsapparatet 
på borgerlig demokratisk vis gjennom valg, og så videreføre den
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kapitalistiske økonomiske utvikling, bruke den økonofniske del 
av statsapparatet. Lenin ville "knuse” den politiske del av 
statsapparatet ved en revolusjon, men så bruke den økonomiske 
del på samme måte: "Foruten det fortrinnsvis !undertrykkende 
apparat1 med den stående hær, politiet og embedsstanden, finnes 
det i den moderne (??? kh) stat et apparat som er særlig intimt 
forbundet med bankene og syndikatene, et apparat som utfører en 
mengde regnskaps- og registreringsarbeid. Dette apparatet kan 
r)g må ikke slås i_stykker. Det må rives ut av den tilstand at 
det er underordnet kapitalismen, man må skjære, slå, hugge kapi
talistene med deres innflytelsestråder bort fra det, man må 
underordne det de proletariske sovjeter, man må gjøre det bred
ere, mer altomfattende og allment." (Vil bolsjevikene beholde 
makten? Ij/lW s.106. Deler av essayet, bl. a. overståe ide er 
gjengitt i Staten og revolusjonen, op.cit., s.194). Videre: 
"Storbankene er det 1 statsapparat vi behøver for å gjennomføre 
sosialismen og som vi tar ferdig fra kapitalismen, i det vår opp
gave her bare består i å hugge bort det som kapitalistisk skjem
mer det glimrende apparat, å gjøre det enda større, enda mer demo
kratisk, enda mer altomfattende. Kvantitet går over i kvalitet. Ei 
enhetlig kjempemessig statsbank med filialer i hvert herred, på 
hver fabrikk - det er allerede ni tiendedeler av et sosialistisk 
apparat" (samme sted, alle understrekninger er Lenins). Sosial
ismen vil altså uproblematisk vokse ut av den kapitalistiske pro
duksjonsmåten, kapitalismen må bare administreres på en ny måte.
Kapitalismen skaper de økonomiske betingelsene for sosialismen, 
og dette gjør det mulig at "etter å ha kastet over ende kapital
istene og byråkratene å fortsette direkte, over natten, med å er
statte dem i kontroll over produksjon og distribusjon, i arbeide 
med å føre regnskap over arbeid og produkter"(LCW25 s.478)..Dette * 
sosialismens grunnlag. "Regnskapsførsel og kontroll det er i 
hovedsak hva som trengs for Tsmooth workingf for den riktige 
funksjoneringen av den første fasen av det kommunistiske sam
funnet" (s.478), "vanligvis kalt sosialismen" (s.472). Vi ser 
altså igjen at ved å legge hovedvekten på den politiske kampen 
ser Lenin korrekt åt i selve revolusjonen står kampen om stats
makten i sentrum, men han betrakter samtidig den kapitalistiske 
samfunnsmessiggjøringen av produksjonen som en naturlig prosess, 
som er gyldig i alle samfunnsystem. Ved å legge hovedvekten på 
kontroll og administrasjon av den overleverte produksjonen ser 
Lenin ikke at utviklingen av produksjonskreftene under sosial
ismen må bety både en kvantitativ og kvalitativ utvikling. Lenin 
har, som 2. Internasjonalen, et instrumentelt statsbegrep. Stat
en er et redskap som er nøytralt i forhold til økonomien, for 
den herskende klassen.

Hverken i "Staten og revolusjonen" eller i andre skrifter blir 
det diskutert om en sosialistisk måte å produsere på er forskjel
lig fra en kapitalistisk. Lenin legger hele tiden vekt på at det
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som er forskjellen mellom en kapitalistisk og sosialistisk ø- 
konomi er arbeiderkontroll og regnskapsførsel, uten å bestem
me innholdet kvalitativt.

Proletariatets diktatur, overgangen til kommunismen er, på 
samme måte som overgangen til kapitalismen, oppdelt i to peri
oder. Den første uttrykker utvidelsen av arbeidets formelle 
underordning under arbeiderklassens herredømme, altså arbeider
klassens overtakelse av den politiske makten. Den andre uttryk
ker utvidelsen av arbeidermakten, utvidelsen av arbeidets reelle 
underordning under arbeiderklassen, under arbeiderklassen i dens 
opphevelse (Kommunist nr.18, s.7).

Sosialismen kjennetegnes for Lenin ved at arbeiderklassen har 
statsmakten og streng disiplin i arbeid og konsum. Teknisk 
disiplin i produksjonen, ikke praktisk disiplin i solidarisk sam
kvem innen proletariatet blir det sentrale (H.J.Krahl: "Konstitu- 
tion und Klassenkampfn, Frankfurt 1971, s.196). Det viktige blir 
utviklingen av produktivkreftene, ikke proletariatets frigjør- 
else gjennom solidaritet. Derfor representerer Lenins politikk- 
begrep i siste instans bare en variant av økonomismen. Sosial
ismen vil for Lenin bli garantert gjennom tilstrekkelig utvik
lete produktivkrefter. Derfor blir det heller ikke for han noe 
større problem at bolsjevikpartiet må overta statsmakten alene. 
(Det skal likevel sies til Lenins forsvar at han senere, når det 
riktignok var for sent, var den eneste som klarte å problematisere 
forholdet mellom klasse og parti. Likevel må det være klart at 
den manglende innsikten i problemene angående forholdet mellom 
klasse og parti i 1918 la en del av grunnlaget for stalinismen.)

II

BONDESAMFUNNET FØR REVOLUSJONEN

Det russiske samfunnet i 1917 var et bondesamfunn. Bortsett fra 
noen få industrisentra, levde størstedelen av folket på landet. 
Økonomien var en agrarøkonomi. Det er derfor viktig for å forstå 
oktoberrevolusjonens karakter å forstå bøndenes rolle. Vi vil 
her bare peke på noen aspekter som vi oppfatter som sentrale.
For en grundigere undersøkelse, se f.eks. Olav Fagerlid: "Om 
forholdet mellom avantgarden og massene i den russiske revolu
sjon", Vardøger nr. 5 s.16-62, dessuten samme forf. Vardøger nr. 
6, s.152-158.
Stolypins jordreform hadde muliggjort bøndenes løsrivelse fra 
det spesielle russiske landsbyfellesskapet, miren. Dette åpnet 
for dannelsen av kapitalistiske storgods, som igjen muliggjorde 
produksjon av et merprodukt, en forutsetning for den "opprinne
lige akkumulasjon". Utviklingen gikk lengst i Syd- og Sydvest- 
Russland og områder nær markedene. Ukraina ble Europas korn-
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kammer.'Likevel ble bare 1/5 av brukene skilt ut av mirfelles- 
skapet. Før krigen eksisterte det altså spirer til et kapital
istisk landbruk, mens det store flertall av bøndene levde under 
føydale forhold i miren.
Den russiske miren var tsardømmets lokale undertrykkelsesappa- 
rat. Den var den administrative grunnenheten i bondesamfunnet, 
som sto for inndrivelsen av skatter og avgifter. Hvert felles
skap var en isolert verden for seg. Samtidig var miren ikke 
noe reelt fellesskap. Den sosiale enheten var familien. De 
selveiende bøndene hadde sine isolerte jordstykker, mens fler
tallet levde som forpaktere av godseierjord. Jordstykkene var 
så små at dette, sammen med et spesielt omfordelingssystem av 
jord, vanskeliggjorde produksjon av et merprodukt for salg til 
byene. Bøndene og forpakterne ble altså gjennom mirsystemet a- 
tomisert både innenfor den lokale enheten, og i nasjonal sam
menheng .
De agrarkomitéer og bondesovjeter som eksisterte hadde ikke ut
spring i landsbyene og var dominert av henholdsvis den "land
lige" intelligensiaen og soldater. (Bettelheim: "Die Klassen- 
kampf in der UDSSR", Berlin 1975, s.70.)

BØNDENE OG OKTOBERREVOLUSJONEN

Sammenbruddet av økonomien under 1.verdenskrig tvang bøndene 
tilbake til miren og naturalhusholdning. Den industrien som 
fungerte, produserte for fronten og kunne ikke forsyne lands
bygda med forbruksvarer. Resultatet ble stopp i leveransene av 
korn til byene. Når bøndene ikke fikk noe igjen for kornet, 
hadde de heller ingen grunn til å levere det.
Samtidig førte februarrevolusjonen i 1917 til en oppløsning av 
hæren. Grunnlaget for bondesoldatenes lydighet i hæren under 
tsaren hadde vært troen på at de kjempet for tsaren og for den 
ene rette religion. Med revolusjonen forsvant dette grunnlaget. 
Da hærledelsen ikke lenger maktet å skaffe nok måt, permitterte 
den alle mannskaper over 45 år. Denne delvise demobiliseringen 
løsnet et rent skred. Soldatene styrtet hjem i vill uorden. 
Hjemme i landsbyen satte desertørene seg i spissen for de andre 
bøndene og gikk igang med å ekspropriere godseierjord på egen 
hånd, uten at regjeringen hadde maktmidler til å hindre det.
Dette var det materielle grunnlaget for oktoberrevolusjonen på 
landsbygda. I virkeligheten stadfestet og legaliserte den bare 
en utvikling som allerede var i gang, og som ikke kunne stoppes.
Resultatet av oktoberrevolusjonen var en klasseutjevning på 
landet. Gjennom ekspropriasjon av godseierjord ble forpakterne 
selveiere. Godseierne og forpakterne forsvant som sosiale 
grupper, istedet framsto selveiende småbønder. Også de kapital
istisk drevne brukene ble for det meste ekspropriert og opp-
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stykket i jordlapper. De ledende i denne prosessen var de 
selveiende bøndene som hadde det ideologiske hegemoniet i 
miren. De store forpaktermassene var for fanget i mirsystemet 
til å kunne ta noe selvstendig initiativ.
Oktoberrevolusjonen gjorde altså de selveiende bøndene til den 
største gruppen på landsbygda. Likevel førte ekspropriasjonene 
bare til marginal økning av jord for den enkelte (mellom 1/4 
og 3/4 ha). Dette var et uttrykk for overbefolkningen på land
et, så vel som utvandringen fra byene og demobiliseringen av 
hæren. (U.Wolter: "Grundlagen des Stalinismus”, Berlin 1975, s. 
102). Denne lille jordstørrelsen vanskeliggjorde effektiv pro
duksjon. Omfordelingen førte til at den enkelte bondefamilies 
konsum økte, ikke salget av et merprodukt til byene. Dette ble 
forsterket ved at økonomien nå var brutt helt sammen, og indus
trien ikke kunne produsere forbruksvarer og redskaper til bønd
ene. Situasjonen tvang bøndene enda lenger inn i miren og na
turalhusholdning.

BOLSJEVIKPÅRTIET OG BØNDENE

For Lenin gikk utviklingen i jordbruket før krigen entydig mot 
kapitalismen. Det ble derfor uinteressant å studere nærmere de 
konkrete produksjonsformene som eksisterte på landet. I sine 
analyser ignorerte Lenin en konkret undersøkelse av miren, og 
fikk dermed heller ikke tak på det russiske landbrukets sær
egenheter. Et materielt grunnlag for denne manglende forstå
elsen må sees i at bolsjevikpartiet hadde liten kontakt med 
landbefolkningen, samtidig som de kapitalistisk drevne brukene 
befant seg i nærheten av industrisentraene. Likevel må denne 
feilaktige analysen av bøndene også sees i sammenheng med Len- 
ins feilaktige kapitalismeforståelse. Vi har her ikke plass 
til å utdype det nærmere.
I august 1917 tilsluttet Lenin seg de sosialrevolusjonæres 
bondeprogram. Dermed aksepterte Lenin bøndenes krav om eksprop
riasjon og selveie av jord. Dette må oppfattes som et taktisk 
trekk for å vinne bøndenes tillit; prinsipielt var Lenin mot
stander av oppstykking av jorden. Gjennom denne taktiske man- 
øvren ville han vinne bøndenes støtte for en proletarisk* makt
overtakelse. Senere ville bøndene selv innse at små-drift og 
selveie ikke var å foretrekke. ’’Forutsatt at proletariatet 
hersker sentralt, forutsatt at den politiske makten er overtatt 
av proletariatet, vil resten komme av seg selv, som et resultat 
av ’eksemplets makt’, framskyndet gjennom erfaringer” (LCW 25, 
s.285). Vi ser her tydelig konsekvensene av Lenins feilaktige 
klasseanalyse av bondesamfunnet, han så ikke de objektive skrank
ene mirsystemet satte. Dette fikk spesielt alvorlige konsekvenser 
sommeren 1918, ved forsøket på å gjennomføre sosialismen på lands
bygda .
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BOLSJEVIKPÅRTIET OG BØNDENE ETTER 1917

Bolsjevikpartiet hadde aldri stor oppslutning blant bøndene. I 
1917 var bare 4122 partimedlemmer bønder. I 1918 var tallet 
steget til 14 792, men selv dette utgjorde bare omlag 5% av 
partiets. medlemmer (Bettelheim, s.182). Tallene blir enda vik
tigere når vi vet at omlag 85% av befolkningen i Russland var 
bønder. Bolsjevikpartiet var i 1917 isolert fra bondemassene, 
og maktet aldri å bryte denne isolasjonen. Også ut fra dette er 
teorien om "eksemplets makt" gal. Det fantes jo ingen til å 
viderebringe erfaringene til bøndene.
Hovedproblemet for bolsjevikpartiet etter revolusjonen var å 
skaffe korn til byene. Dette praktiske problem kan ikke sees u- 
avhengig av den strategiske oppgaven å forsvare og videreutvikle 
enheten mellom arbeiderklassen og bøndene. Derfor er måten er 
forsøkte å løse kornproblemet på en indikator på om sosialismen 
var under utvikling eller ikke.
Vi har ovenfor beskrevet bøndenes stilling etter revolusjonen. 
Bøndenes reaksjon kan vi merke oss: "Bøndene ... var nå tvunget 
til å selge sine produkter til verdiløse penger, og forsøkte na
turlig nok å holde avlingene tilbake for å presse opp prisene, 
eller for å få industrivarer i bytte via et mer eller mindre il
legalt marked. Tvangsrekvisisjon av korn ble dermed nødvendig. 
Slik oppsto det et materielt grunnlag for misnøye med det nye 
regimet, og for en svekkelse av den politiske alliansen med pro
letariatet" (s.42). Bøndene reagerte overfor det nye regimet 
som overfor det gamle. Stalinismeboka legger her hele skylden 
på de materielle forhold. "At denne krisen var påført regimet 
av årsaker som det ikke hadde herredømme over endrer ikke de po
litiske effektene av den" (s.96).
Men vi kan ikke bare skylde på krig og økonomisk kaos. Under 
kapitalismen, og i enda større grad under den særegne asiatiske 
produksjonsmåten i, Russland før revolusjonen, vil det foregå et 
ulikt bytte mellom by og land. Denne overføringen av et merpro- 
dukt fra land til by som eksisterte i Russland under tsaren, 
kunne ikke bolsjevikene stanse. Tvertimot, også den nye regjer
ingen måtte basere seg på et slikt ulikt bytte. Produktivkreft- 
enes utvikling muliggjorde ikke ne annet. Det interessante 
blir derfor hvilken strategi bolsjevikpartiet valgte. Problemet 
med å skaffe korn til byene blir derfor bare en variant av pro
blemet hvordan overføre et merprodukt fra land til by. Den 
valgte strategi kan ikke bare betraktes som et resultat av de 
eksepsjonelt vanskelige forholdene, men også som en del av part
iets totale strategi for sosialismen.
Som før nevnt var sosialismen for Lenin i det vesentlige et tek
nisk og økonomisk problem. Anvendelsen av statskapitalistiske
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former i økonomien skulle innkludere regnskapsføring og kon
troll i landbruket. Også overfor bøndene blir administrative 
tiltak det sentrale, på bekostning av de frigjørende. Dette 
ble desto farligere når det gjaldt bøndene på grunn av bolsje- 
vikpartiets isolasjon og feilaktige klasseanalyse. Da Lenin i 
1918 ble tvunget, for å unngå hungersnød, til å hente korn hos 
bøndene med makt, var dette i det vesentlige uproblematisk for 
ham. Det brøt egentlig ikke fundamentalt med hans strategi 
for sosialismen. Samtidig kunne et slikt maktovergrep gjennom 
en feil klasseanalyse, legitimeres ved å påberope seg støtte 
fra fattige mot rike bønder. I virkeligheten eksisterte det 
ingen slik differensiering av bondeklassen.
Denne administrative holdningen overfor bøndene forsterket 
kløften mellom *parti og bondeklasse. Vi vil hevde at alle stør
re kriser i Sovjets historie bunner i at partiet ikke var istanc 
til å løse denne motsigelsen, verken i 1917 eller siden.
Gjennom vårt eksempel med bøndene mener vi å ha vist hvordan 
stalinismens røtter må finnes i Lenins teorier og praksis. Le- 
nins og Stalins måter å løse problemene på var fundamentalt sett 
like. Begge hadde i siste instans en administrativ og økonomis! 
strategi for sosialismen. Tvangskollektiviseringen var like 
’’nødvendig" som å slå ned Kronstadtopprøret. Begge deler var re 
sultat av en fundamentalt sett felles og gal teori, og ekstremt 
ugunstige materielle forhold. Likevel er det galt å sette lik
hetstegn mellom Lenin og Stalin. Lenin hadde teft for taktiske 
finesser, som f. eks. å overta de sosialrevolusjonæres land- 
bruksprogram, og evne til å justere, men ikke endre, teorien et
ter nye forhold. For Stalin var teorien, i form av marxismen- 
leninismen, blitt til en legitimasjonsvitenskap. Samtidig, og 
viktigst, var Stalin det mest eksemplariske uttrykk for Sovjet
unionens nye herskerskikt, et skikt Lenin bare var med å danne 
grunnlaget for.
Det er viktig å huske at statskapitalisme for Lenin ikke var et 
taktisk tilbakeskritt, men en strategi for sosialismen. Det er 
her vi mener at Lenins største svakhet ligger. Vårt poeng er 
ikke en moralsk fordømming av at Lenin måtte benytte seg av 
statskapitalistiske former i den konkrete historiske situasjon
en han befant seg i. Dette var nok den "riktige" løsningen ut 
fra de teoretiske og materielle forutsetninger som eksisterte. 
Vårt poeng er at ved å betrakte statskapitalismen som en stra
tegi for sosialismen, slik vi har beskrevet det ovenfor, la Le
nin det teoretiske grunnlaget for stalinismen. Samtidig har vi 
antydet hvordan stalinismens materielle grunnlag vokste fram 
under Lenin, og påpekt viktigheten av å diskutere teorient kon
sekvenser for praksis. Selv om en på mange måter kan si at Le
nin hadde den "riktigste" teorien i Russland i 1917, er det ik
ke uinteressant å diskutere teoriens begrensninger og negative 
konsekvenser. På den andre siden er det viktig å være klar over
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hvordan Lenins teorier justerte seg i pakt med endrete forhold. 
Det eksisterte en dialektikk mellom teori og praksis. Derfor er 
det galt å hevde at årsakene til at det gikk som det gikk skyltes 
Lenins teorier. Vi kan kanskje si det slik at den historiske ut
viklingen ikke la grunnlag for en utvikling av de "positive” ele
mentene i denne teorien. Utviklingen syntes tvertimot å bekrefte 
riktigheten av Lenins feilaktige strategi for bygging av sosial
ismen, i og med at den praksis som ble fulgt var taktisk riktig.
Lenin ledet og gjennomførte oktoberrevolusjonen under ekstremt u- 
gunstige materielle forhold, i begynnelsen, i motsetning til 
resten av partiledelsen. Etter revolusjonen tok dialektikken 
mellom Lenins teori og de materielle forholdene en retning som 
ikke førte til sosialismen. Dette var ikke alene teoriens feil.
Vi må derfor betrakte Lenin som en revolusjonær vi kan lære noe 
positivt av. Stalin derimot, kan i det vesentlige bare gi oss 
negative erfaringer.
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Knut-Ågotnes:

Korkje hengemyr eller skodde- 
heim

Ein kommentar til Holmquist og Terjesen

1. DEN POLITISKE ROLLA TIL LEN IN ISME KRITIKKEN

Boka "Stalinismen - en marxistisk kritikk” kjem ikkje ein gang 
i nærleiken av å vere eit standardverk om "stalinismen" og hel
ler ikkje om "overgangssamfunnet". Til det er boka både for 
lite teoretisk gjennomarbeidd og for dårleg grunna i empiri. 
Boka var då og meint som eit innlegg i ein diskusjon. Det vi 
forsøkte å gjere var å stille problemet omkring stalinismen på 
ein annan måte enn den tradisjonelle (Stalinismeboka s.12). 
Jamvel om dei har hatt fundamentalt ulike syn på Stalins rolle, 
har Stalin-apologetane og -fordømmarane hatt ein viktig premiss 
sams, nemleg at stalinismen er leninismens ektefødde barn. Til 
vanleg har ein sett ein årsakssamanheng her: leninisme fører 
*til stalinisme. Det er denne synsmåten, som tradisjonelt har 
verka som rettesnor (tolkingsperspektiv) ved ei nærmare under
søking av Lenins innsats, vi forsøker å vise attende. Holmquist 
og Terjesen meiner at boka er eit "viktig bidrag til den marx
istiske litteratur". Men dersom kritikken deira treffer, blir 
det uråd å hevde dette. Ifersom problemstillinga i boka er feil 
er ho lite verd som teoretisk "bidrag". Ein må då ta fatt i pro
blemet ut frå ein annan synsvinkel. (I denne samanhengen kan 
nemnast at arbeidstittelen på boka var "Stalinismen - en len
inistisk kritikk".)
Holmquist og Terjesen (H & T) tykkjest å meine at problemstil
linga i boka ikkje er særleg solid grunna i forfattarane si 
overtyding. Dei legg vekt på at forfattarane var i ein situa
sjon som gjorde at dei ikke ville sjå noe#hos Lenin "som kunne 
føre til stalinismen". Sjølve det teoretiske poenget i boka ma 
då enten bli eit resultat av ei snever taktisk vurdering3 el
ler så er det eit umedvite produkt av den gitte politiske si
tuasjonen. I røynda var oppgjeret med AKPs stalinisme mindre
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viktig enn H & T trur, i alle høve for nokre av forfattafane. 
Arbeidet med desse problema'varN ikkje berre motivert ut frå 
ønsket om å "skrive seg ut av AKPs teoretiske hengemyr", men 
kanskje vel så mykje av at vi såg det som nødvendig å peike 
på ein vei ut av (den "tradisjonelle") reformismens skoddeheim.
Når vi veit kva som er den rådande ideologien i den radikali
serte delen av arbeiderklassen og i det politiske uttrykket 
for denne (SV), må det siste perspektivet blir det viktigaste.
Eg manglar føresetnader for å ta stilling til dei politiske in- 
tensjonane som H & T har med kritikken sin. Men uavhengig av 
korleis desse er, vil innlegget deira (som elles er i tråd med 
tidlegare reaksjonar på boka frå SV-hald) kome i møte eit 
sterkt ønske om å avvise leninismen som noe forpliktande for 
dei konkrete analysane og dei aktuelle politiske linjene. Sær- 
leg i dagens situasjon, når det gjeld å "styrke SV som det 
marxistiske revolusjonære redskapet" (Rune Slagstad i Kontrast 
57) gjeld det ikkje berre å finne samlande leiarar (Steinar 
Stjernø, Dagbladet 30/12-75),men og rimelegvis å finne ein sam
lande politikk. Begrepet leninisme står for det mest gjennom- 
arbeidde forsøket vi kjenner på å utvikle ein politikk der kon
krete politiske standpunkt systematisk knyter seg til ein be
stemt revolusjonær strategi, ein politikk som ein søker å for
midle til arbeidarklassen som eit prinsipielt alternativ3 dvs. 
i klar kampstilling til den spontane reformismen som nødvendig
vis stadig på nytt b\ir danna i klassen. Jamvel om forsøka på 
å utvikle ein slik politikk tar omsyn til dei norske forholda 
på udogmatisk vis, vil dei likevel vere ein spire til splitting 
i eit kvart reformistisk parti.
H & Ts innlegg bygger i siste omgang på det tradisjonelle synet 
at leninismen er stalinismens opphav og vesen. Men denne måten 
å avvise leninismen på rår ikkje grunnen åleine på venstresida. 
-I SV har eit meir positivt syn på Lenin vunne innpass. Dette 
synet tar (korrekt nok) utgangspunkt i ei avvisning av det 
gjengse "leninisme"-begrepet (Leninisme som eit fasttømra dogme- 
system) og hevdar '(framleis korrekt) at det sentrale i Lenins 
tilnærmingsmåte er den elastiske bruken av marxismen på den kon
krete situasjonen (Slagstad, same stad). Ein slik tilnærmings
måte gjeld det då at vi og nyttår oss av. Konklusjonen blir då 
at vi skal bruke "marxismen" (som truleg her tyder innhaldet i 
skriftene til Karl Marx, i alle høve fell Lenins skrifter utan- 
for) på våre tilhøve. Desse tilhøva er fullstendig unike i for
hold til Russland på Lenins tid. Det er ingen ting som tyder på 
at Slagstad & Co. meiner vi kan lære noe av Lenin m.o.t. måten 
ein må analysere det konkrete samfunnet på. Dei ser heller ingen 
grunn til å lære noe av måten som Lenin knyter dei konkrete ana
lysane til det partipolitiske arbeidet på. (Det sentrale punktet 
her: den "demarkasjonslinje" som han systematisk dreg opp i for
hold til reformismen i arbeidarrørsla.) Vi kan altså berre lære 
av Lenin at vi skal gjennomføre sjølvstendige analyser, men vi
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kan ikkje overta begreip frå Lenin som vi kan nytte i dette ar
beidet og heller ikkje den politiske tilnærmingsmåten hans. Vi 
kan lære av Lenin at vi ikkje kan lære noe bestemt av Lenin. 
"Dette er Tleninistisk1, i Lenins ånd" (Rune Slagstad* same 
stad^). Slik vil dei rydde grunnen for ein åpen, udogmatisk, 
"revolusjonær" marxisme som skulle passe for dei fleste SV- 
medlemmer.
Desse synsmåtane speglar situasjonen til den marxistiske venstre 
fløya i SV. På den eine sida kan ein dyrke den allmenne marx
ismen ("Kapitalen"). På den andre sida blir det uråd på system
atisk vis å gripe til historiske erfaringar med sikte på å ut
vikle ein bestemt revolusjonær politikk, som nødvendigvis må bli 
eit alternativ til den kursen som partiet styrer i dag. Eit ut
trykk for dette er at formuleringa av ein slik politikk blir 
skoten ut i framtida, medan ein m.a. viser til at den konkrete, 
sjølvstendige "leninistiske" analysen først må utviklast. I 
røynda går det ei grense her for aktiviteten til venstrefløya i 
SV som ikkje kan overskridast om ein skal kunne skaffe seg "til
lit", få "innverknad" i partiet osv., og (noe som er avgjerande 
for tilliten) om ein skal kunne hjelpe til med å "styrke" parti
et. Eksistensen av denne grensa blir underslått i leninismens 
navn. Som eit ytterligare legitimeringsgrunnlag for å arbeide 
i SV, søker ein å framstille partiteorien til Lenin som sin 
eigen. Ein legg her all vekt på ei side ved denne, nemleg ein- 
skapen mellom partipraksisen og arbeidarklassens faktiske kamp. 
Men for Lenin er det avgjerande at denne einskapen må etablerast 
samstundes som ein fører ein uforsonleg kamp mot reformismen i 
arbeidarklassen. Dersom ein underslår dette, vil det bli van- 
skeleg å forstå heile den bolsjevikiske partihistoria: forholdet 
mellom bolsjevikar og mensjevikar (reformistane i det russiske 
sosialdemokratiske partiet) blir myst'if isert. Det er mensje- 
vikane som for det meste har størst oppslutning mellom arbeidar- 
ane, det er dei som mest direkte bygger politikken på dei idear 
og aspirasjonar som faktisk er til stades i klassen. Her er det 
"einskap" med klassens kamp. Det er ut frå dette vi må forstå 
dei ulike kombinasjonane av organisatorisk samarbeid og ideolog
isk kamp som karakteriserer bolsjevikane sitt forhold til mensje- 
vikane. Eit organisatorisk brot med mensjevikane ville i lange 
periodar ha ført til ei isolering av bolsjevikane. k Men samstund
es som Lenin måtte unngå dette, måtte han systematisk søke å ut
vikle eit alternativ til politikken til mensjevikane. Lenin ble: 
då og, ikkje berre mellom mensjevikane, men i heile den europe
iske arbeidarrørsla, også på venstresida (Rosa Luxemburg), opp
fatta som splittingsmakar og sekterist. Ut frå SV-venstre sitt 
syn må vel denne oppfatninga ha mykje for seg.
Denne "positive" måten å tolke leninismen på gjer han på ein ef
fektiv måte uforpliktande og med det ufarleg for einskapen til 
det reformistiske partiet. Ved at ein underslår sentrale sider
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ved Lenins måte å drive politikk på, nett dei sidene som har 
konsekvensar for politikken i dag, blir Lenin-diskusjonen ab
strakt og steril, ein trekker ut eit par allmenne prinsipp, 
medan det blir unødvendig å studere den konkrete historiske 
innsatsen til Lenin. I så måte har tilnærmingsmåten til H &
T meir å gi. For dei blir det nettopp nødvendig å gå inn på 
det faktiske teoretiske og praktiske grepet som Lenin har på 
røyndommen: dei legg opp til ein reell diskusjon. Dette inne- 
ber likevel ikkje at tilnærmingsmåten deira er uproblematisk.
Det er vesentlege feil ved denne, noe som fører til at kon- 
klusjonane deira blir galne og også til dels sjølvmotseiande.
Eg skal forsøke å vise dette i det følgjande. Eg går då ikkje 
inn på alle dei spørsmåla som H & T sveipar innom og der eg er 
usamd med dei. I staden vil eg forsøke å trekke ut det som 
best illustrerer tilnærmingsmåten deira og konsekvensane av 
denne.
2. OM TEORIENS ROLLE HOS LENIN OG STALIN

e>H & T hevdar at når forfattarane av Stalinismeboka ikkje er i 
stand til å fatte kontinuiteten mellom Lenin og Stalin, grun- 
nar dette seg på ein metodisk ulik handsaming av desse to som 
historiske personår. Dei meiner at det er visse allmennne prin
sipp som gjeld ved analysen av handlingssituasjonar. Det er her 
snakk om ulike nivå som inngår i situasjonen. For den hand- 
lande blir generelt dei politiske valalternativa bestemt "av den 
konkrete analyse av den konkrete situasjon, strategien for so
sialismen, taktikken og de konkrete historiske forhold selv." 
(s.170) Her kan vi skille ut eit teoretisk nivå. Dette vil 
H & T allmennt gi eit visst sjølvstende. Det vil innebære at 
teoretiske føresetnader er til stades og verkar på same måte 
både hos Lenin og Stalin. H & T hevdar så at boka ikkje drøftar 
Stalins teoretiske føresetnader, slik at ho underslår eit moment 
som må bli sentralt i analysen av Stalins politiske handlings- 
val. (Desse teoretiske føresetnadene er leninismen.)Samstundes 
hevdar dei at boka gløymer den materielle forankringa for poli
tikken til Stalin. -Vi "glemmer at det teoretiske arbeidet bare 
er RELATIVT selvstendig." (s. 169) Poenget tykkjest å vere at 
boka framstiller Stalins politikk som eit konsekvent uttrykk 
for ei allmenn teoretisk oppfatning, og at Stalin kjem fram til 
denne oppfatninga uavhengig både av Lenins teoriar og av "de 
konkrete historiske forhold selv." På den måten blir brotet 
mellom Lenin og Stalin eit brot i teorien i følgje Stalinisme
boka.
Dette er med respekt å melde tøv. Vi hevdar ikkje at brotet skjer 
i teorien, men at det er snakk om eit brot med teorien, altså at 
det skjer ei endring i teoriens plass i partiet sin praksis. Vi 
går altså ikkje ut frå ein allmenn> overhistorisk teori om det 
teoretiske nivået sin status. Vi hevdar at det relative sjølv- 
stendet som teorien faktisk hadde hos Lenin blir borte under

183



Stalin. Handlingsvala til Stalin blir ikkje på noen vesentleg 
måte påverka av dei teoretiske synsmåtane hans,. Den bruken han 
gjer av marxismen er instrumentell> han nyttår teorien til å 
legitimere handlingsval som er bestemt av kortsiktige omsyn av 
maktpolitisk karakter. Vi hevdar at teorien blir skilt frå den 
politiske praksisen, at han blir eit slag "overbygg”, at han 
mister sin vitenskapelege karakter og får ein ideologisk karak
ter, at det hos Stalin ikkje er snakk om noen reell "konkret a- 
nalyse av den konkrete situasjon". Det er noe slikt som dette 
ein til vanleg meiner når ein snakkar om at marxismen blir le- 
gitimasjonsvitenskap. H & T meiner og at marxismen blir legi- 
timasjonsvitenskap hos Stalin, men ikkje hos Lenin. Men korleis 
kan ein hevde at dette skjer hos Stalin,' når ein samstundes går 
ut frå at Stalin hadde eit teoretisk syn på bygginga av sosial
ismen, som rett nok var gale, men som var forpliktande for-den 
politikken han førde? Og korleis kan ein gjere skilnad på Sta
lin og Lenin her når ein meiner at teorien fungerte på prinsipi
elt same måten hos dei begge?
Ut frå det ovanfor skisserte synet blir det ikkje særleg rele
vant å diskutere Stalins marxismeforståing eller generelle teo
retiske føresetnader. Dettfe blir hos Stalin teoretiske fines- 
sar som spelar ei svært lita rolle for den politiske utviklinga. 
Det er underleg at H & T har oversett dette poenget i Stalin- 
ismeboka (sjå t.d. s.17-20, 154-56). Dei tilvisingane som dei 
har til boka på dette punktet er til eit kapittel der forfat- 
taren uttrykkeleg seier frå om at dette problemet ikkje skal 
handsamast. Rett nok finst det i dette kapittelet noen form- 
uleringar som legg oppp til H & Ts mistydingar. Nå kan det vere 
på sin plass å ta for seg Stalins teoretiske ytringar. Dette er 
fordi dei er uttrykk for ein bestemt politisk praksis, ein prak
sis som dei skal rettferdigggere. Ein ideologikritisk analyse 
av desse ytringane vil difor kunne kaste lys over denne praksis
en. Oppretthaldinga av den rette "leninistiske"læra har i seg 
sjølv ein viktig legitimasjonsfunksjon hos Stalin. Men dersom 
den politiske praksisen endrar seg vesentleg, vil ein ikkje kun
ne halde fast korkje på ånd eller bokstav i den opphavelege teo
rien utan at eit mistilhøve mellom teori og praksis kjem til 
syne. Stalin må difor endre teorien. Ut frå dette kan ein hevde 
at ei samanlikning mellom teoretiske ytringar hos Lenin og Sta
lin, jamvel om det teoretiske "arbeidet" hos den siste ikkje inn
går som ein viktig føresetnad for politikken, men tener til å 
rettferdiggjere ein politikk som alt er lagt fast ut frå andre 
omsyn, kan sei oss noe om viktige e.ndringar i den politiske 
praksisen.
Her er vi framme ved det andre hovudpunktet i kritikken så langt: 
spørsmålet om den materielle forankringa av stalinismen. H & T 
tykkjest å ville dytte på oss den oppfatninga at Stalin greier å 
"vaksinere" partiet mot ideen om arbeidarmakt v.hj.a. sine evner
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som propagandist for ei anna oppfatning. Noen annan forklaring 
gir nemLeg ikkje boka på kyifor diskusjonen om sosialismen ikkje 
kunne livast opp att i 30-åra, då dei materielle vilkåra på nytt 
låg til rettes for sosialistiske framstøytar. Heller ikkje des- 
se påstandane er korrekte. Ein kan hevde at det er ein av dei 
store veikskapane ved boka at ho ikkje på ein systematisk, måte 
maktar å gjere greie for korleis dei økonomiske og klassemessige 
forholda verkar inn på utviklinga i bolsjevikpartiet, korleis 
klassekampen slår inn i partiet og gjer det til eit parti av ein 
ny type, og korleis det utviklar seg ein annan politisk praksis 
i dette partiet, ein praksis som Stalin blir den fremste tals
mannen for. Men ein kan ikkje hevde at dette ikkje blir disku
tert i boka! Det er jo ein av hovudproblemstillingane! Heile 
kapittel 4 er t.d. ein freistnad på å. vise dei mekanismane som 
verkar i partiet og som faktisk gjer det til eit anna parti.
Det blir gjort eit forsøk på å vise at det teoretiske arbeidet 
endrar karakter og blir undertrykt gjennom og som eit resultat 
av denne prosessen, at det mister sin "autonomi'1 både relativt 
og på alle andre tenkelege måtar. Det blir ikkje hevda at den
ne utvikling er eit resultat av Stalins teoretiske opp fatningar^ 
vi forsøker etter beste evne å vise til moment av samfunnsmes
sig karakter. Det er likevel eit faktum som har historisk for
klaringsverdi at Stalin personleg aktivt arbeidde for denne om
danninga av partiet. Men heilt eintydig er likevel ikkje den 
rolla som han spela her. "Reint teoretisk" har han eit visst 
grep på situasjonen, han åtvarar stundom mot den utviklinga som 
er i gang (Stalinismeboka, s.141-42). Det avgjerande spørsmål
et er difor ikkje om det er noe i veien med Stalins intellektu
elle evner, slik H & T vil ha folk til å tru at vi meiner (s. 
]70). Det var dei politiske evnene som ikkje strekte tri. Der
som Stalin ville leie partiet, kunne han ikkje identifisere seg 
med noen annan tendens enn den som sigra i partiet. Det blir 
difor eit heilt underordna poeng kva for ei "privat" marxisme- 
forståing Stalin måtte ha hatt. Denne forståinga er så allike
vel ikkje leietråd for politisk handling. Frå den allmenne, 
nesten metafysiske teorien om den relative autonomien til det 
teoretiske nivået utleier H & T påstanden om at partipraksisen 
under Stalin må forståast ut frå ein "dialektikk mellom Lenins 
teori og de materielle forhold." Dette må tilbakevisast. Ma
terielle forhold (inkludert organisatoriske) må her praktisk 
talt åleine bli forklaringsprinsipp. Det er mogeleg at dette 
er feil. Men dette kan berre avgjerast ved å gå inn på dei 
historiske forholda. Ein må undersøke konkret om teorien spe- 
lar den same rolla for politikken under Lenin og Stalin. H & T 
løfter problemet opp på eit høgare abstraksjonsnivå og drøfter 
det i universelle termar. (På sitt mest abstrakte hevdar dei at 
også revolusjon er em form for kontinuitet. Då er det også 
ein kontinuitet mellom tsaren og Lenin: den første er ein føre
setnad for den andre. På dette planet er eg samd med H & T i at 
det er ein kontinuitet mellom Lenin og Stalin, at det er 'noe' 
hos Lenin som fører til stalinismen... .)
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3. OM STRATEGI OG TAKTIKK

Dersom vi held fast på at politikken blir teorilaus hos Stalin, 
må dette innebere at forholdet mellom strategi og taktikk også 
blir eit anna: taktikken mister sin systematiske forankring i 
strategien. H & T meiner som vi har sett at politikken ikkje 
blir teorilaus hos Stalin, følgjeleg er forholdet mellom stra
tegi og taktikk i prinsippet det same hos han som hos Lenin.
Dei seier vidare følgj.ande: 1) Taktikken får forrang framfor 
strategien straks etter revolusjonen. (Dette tykkjest å vere 
ein av føresetnadene for den "såkalla” stalinismen)* 2) Dette 
strategiske perspektivet til Lenin (som er gale og som også 
fører til stalinismen) er leietråd for taktikken.
Om det ikkje nett er ei sjølvmotseiing til stades her, så er ein 
i alle høve her garantert å bli forvirra når desse tesene*skal 
nyttast i analysen. Grunnen til dei vanskane H & T her får er 
den uklåre og galne oppfatninga dei har av begrepa strategi og 
taktikk. Dei seier, korrekt nok, at det ikkje er eit utleings- 
forhold mellom strategi og taktikk. Strategien gir perspektiva 
for taktikken, men taktikken har eit visst sjølvstende, som heng 
saman med at han er knytt til dei gitte sosiale forholda. Ein 
ville tru at dette måtte føre til ei viss "oppmjuking" av stra
tegien, men dette meiner H & T tydelegvis ikkje. Det verkar som 
dei meiner at dei elementa i taktikken som ikkje er bestemt av 
strategien har uvitenskapeleg, ja ikkje-teoretisk karakter. 
Taktikk som ikkje følgjer direkte av strategien blir då ført til
bake til individuell dugleik: ei evne til å manøvrere riktig i 
forhold til gitte politiske mål. (Det er elles berre på dette 
planet at H & T finn noen skilnad mellom Lenin og Stalin.) Nå 
har taktikken på ein måte alltid "forrang" hos Lenin. Det er ik
kje først etter 1917 at han står oppe i situasjonar der han er 
tvinga til å handle og der handlingane ikkje gir seg på ein enkel 
måte ut frå strategien. Men dette inneber ikkje at taktikken blir 
teorilaus.
Lenin opererer ikkje med abstrakte strategiske prinsipp som skul
le vere heva over politikken, ha ein prinsipiell "forrang" fram
for taktikken. Han hevdar som kjent at "den teoretiske kjerna i 
marxismen er Men konkrete analysen av den konkreté situasjonen™ 
Ein slik analyse kan ein ikkje trylle fram ved å bruke dei all
menne teoretiske begrepa på empirien på ein enkel måte. Det inn
går ei viss sjølvstendig begrepsdanning i desse konkrete analys- 
ane som gjer at taktikken blir teoretisk grunna, utan å vere di
rekte avleia av allmenne prinsipp. I neste omgang får den mye 
teoretiske innsikta konsekvensar for strategien. Slik får ein 
ein elastisk "dialektikk" mellom strategi og taktikk, som sikrar 
at nye sosiale forhold ikkje uformidla slår inn i og endrar teo
rien, eller at politikken blir endra utan at dette blir teoretisk 
reflektert.
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H & T opererer med eit altfor skarpt skilje mellom strategi' og 
taktikk til at dei kan få tak på dette. Dei tykkjest å vere 
inspirert av noen av dei kjeldene dei nyttår seg av (Rabehl, 
Wolter). Desse legg til grunn at Lenins strategiske tenking 
spring ut av ei "marxismeforståing" som Lenin tileigna seg i 
1890-åra ut frå spesielle (russiske) ideologiske føresetnader. 
Denne forståinga dannar ei absolutt ramme for den teoretiske og 
praktiske aktiviteten til Lenin, og fører med ein urokkeleg 
logisk tvang til visse konkrete teoretiske og politiske stand
punkt. Såleis heiter det hos Rabehl: "Den oppfatninga at den 
marxistiske teorien er ei hypotese om kapitalismens allmenne ut
vikling, og at denne teorien difor gir oss ein disposisjon for 
systematiseringa av det konkrete empiriske materialet i eit be
stemt land, måtte få Lenin til å oppfatte "Kapitalen" som ein 
slik allmenn disposisjon som kronologisk framstilte dei kapi
talistiske økonomiske formene fram til aksjekapital og som med 
det og attspegla konkret dei reelle økonomiske formene i dei 
enkelte landa." (Rabehl: Marx und Lenin, Westberlin 1973,s.271). 
Dette fører i følgje Rabehl til at Lenin innordnar den russiske 
røyndommen under skjemaet i "Kapitalen". Han kan difor ikkje a- 
nalysere dei spesifikt russiske klasseforholda. Han kan då 
heller ikkje utvikle ein adekvat taktikk. Ei slik oppfatning av 
forholdet mellom teori og politikk hos Lenin fører til at ein 
konsentrerer seg om den abstrakte teorien som ein framstiller 
som ein statisk og klart definert storleik. Kjenner vi grunn- 
oppfatninga kan vi så dedusere oss fram til korleis Lenin 
måtte oppfatte den konkrete situasjonen, korleis han måtte 
handle. Ein konsekvens av dette er at vi ikkje treng å under
søke dei mange konkrete analysane til Lenin i samanheng, for 
gjennom dei å finne den strategiske oppfatninga, ei oppfatning 
som i røynda er i utvikling. Ein oppfattar den allmenne teo
rien som ein praksis-uavhengig, gitt storleik som likevel be
stemmer kjernen i den politiske praksisen, i staden for å sjå 
den allmenne teorien både som ein føresetnad for den konkrete 
analysen og som eit resultat av denne. Ut frå eit slikt syn 
vil ein, som H & T,'kunne hevde at rett nok kan Lenin justere 
teorien, men ikkje endre han. "Marxismeforståinga" blir jo 
verande den same. Rabehl er noe meir nyansert her. Han meiner 
at situasjonsforståinga til Lenin har ei reell og positiv inn- 
verknad på strategitenkinga før 1917. Klassekampens spontane 
ytringsformer tvingar då fram ei meir prinsipiell nytenking. 
Etter 1917, då dei spontane kampane til arbeidarar og bønder 
dør ut, kjem denne "korrekturfaktoren" stadig meir i bakgrun
nen. Difor blir realpolitikken meir direkte bestemt av den feile 
strategien og konsekvensen blir: utviklinga går i klart nega
tiv lei.
H & T er også på dette punktet uklår. Dei meiner følgjande to 
ting samstundes: 1) "Etter revolusjonen tok dialektikken mellom 
Lenins teori og de materielle forholdene en retning som ikke 
førte til sosialismen." Altså ein negativ tendens. Dette må
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innebere at den justeringa av teorien som i følgje H & T fann 
stad ut frå dei endra forholda gjer teorien mindre god i for
hold til sosialismen som oppgåve. (Likevel seier dei at Lenin 
på slutten greidde å problematisere forholdet mellom parti og 
klasse. I dette tilfellet blir det det synet som Lenin har i 
1918 (!)s som legg grunnlaget for stalinismen.) 2) Dei ser noe
positivt i Lenins "taktiske finesser”, i den evna han har til 
å "justere teorien etter nye forhold." Stalin har ikkje denne 
evna. Difor kan vi lære noe positivt av Lenin, medan Stalin ber
re kan gi oss negative røynsler. Lenins evne til å manøvrere 
meir smidig, til å spela meir intelligent med brikkene sine enn 
Stalin, skal altså vere eit positivt eksempel for oss. Lenin 
opererer taktisk klokare ut frå ei strategisk målsetting som i 
følgje H & T går stikk i mot interessene til arbeidarklassen! 
Lenin må ha vore ein dyktigare stalinist enn Stalin sjølv og i 
dette' stykket skal vi forsøke å ta etter ham.
Meir vesentleg enn spørsmålet om kven som var den flinkaste talc- 
tikaren, må spørsmålet om taktikken deira over tid verketeg ut
gjorde ein praksis som la vilkåra til rettes for bygginga av 
sosialismen vere. Klasseinnhaldet i den politiske praksisen er 
det sentrale. I denne samanhengen er det mindre viktig om den
ne praksisen fullgodt er sett på begrep (om noen skulle meine 
at noe slikt er mogeleg). I tilbakeblikk er det lett nok å sjå 
at Lenin ikkje hadde ei teoretisk forståing som var tilstrekke- 
leg i forhold til alle grunnproblema i samband med bygginga av 
sosialismen. Han hadde heller ikkje ein systematisk analyse av 
den gitte samfunnsformasjonen grunna på kategoriane i den poli
tiske økonomien. Men han hadde ei generell forståing av grunn
problema på klassekampens "nivå", jamvel om klasseanalysen ikkje 
til ei kvar tid var patent. Det avgjerande er likevel at han var 
i stand til, ikkje berre å korrigere kursen fortløpande, men til 
å utføre analysar som i bestemte situasjonar inngjekk i ei prin
sipiell revurdering av sjølve utviklingstendensen. Spørsmålet, 
blir då om desse revurderingane faktisk førde til ein riktigare 
politikk. Som vi har sett svarar H & T både ja og nei på dette 
spørsmålet.
Men Lenin dreiv ikkje med politikk åleine. Skulle sosialismen 
kunne byggast måtte partiet ha ein viss "kvalitet". Men partiet 
var påverka av "negative" sosiale krefter. Ved ei vurdering av 
Lenins rolle må ein her ta stilling til om han stødde dei tend- 
ensane som truga med å gjere partiet ute av stand til å løyse 
dei oppgåvane som bygginga av sosialismen heile tida ville 
stille. H & T meiner tydelegvis at han gjer det, og viser til 
handsaminga av arbeidaropposisjonen i 1921. Dei seier at arbeid- 
aropposisjonen ikkje makta å sameine den prinsipielt riktige kri
tikken sin med forslag til praktiske tiltak. (Apropos: korleis 
kan ein kritikk vere riktig når det ikkje følgjer realistiske 
forslag av han?) H & T er uklåre også her, men dei tykkjest å
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meine at avvisinga av kritikken frå arbeidaropposisjonen var 
eit uttrykk for eit allmennt øn$ke om å undertrykke den teo
retiske debatten. Dei store vanskane som ein hadde med å føre 
ein strategisk rett politikk, gjorde ei slik undertrykking 
lettare: "... i det øyeblikket taktikken fikk forrang for stra
tegien stivnet den teoretiske debatten” (s.l69 ). For det
første er det ikkje slik at den teoretiske debatten stivna plut- 
seleg. (jfr. t.d. industrialiseringsdebatten). Men det avgjer- 
ande er at ein ikkje kan forklare at den teoretiske debatten 
endra karakter korkje med subjektive ønskemål eller ut frå ein 
"dialektikk” mellom strategi og taktikk forstått som abstrakte 
storleikar. På nytt er det det stivbeinte og skarpe skiljet 
mellom strategi og taktikk som spelar H & T eit. puss. Strategi 
er for dei ein allmenngyldig plan for bygginga av sosialismen.
I Russland gjorde så dei vanskelege forholda det nødvendig å 
handle på tvers av denne planen. Det må vere dette dei meiner 
med at taktikken fekk "forrang”, på ein slik måte at også den 
strategiske diskusjonen blei skuva i bakgrunnen. Men strategi
en kan vel ikkje vere noe anna enn grunnlaget for og samanfat- 
tinga av den politikken som det er nødvendig å føre. Det er 
trass alt i den verkelege verda at sosialismen skal byggast.
Også når det gjeld spørsmålet om teoriens rolle i partiet ser 
vi at H & T legg analysen opp på eit for abstrakt plan. I stad
en for begrep som "taktikkens forrang”-må ein her gå ut frå 
slike ting som den smale klasebasisen for partiet, den indre 
maktkampen og dei problematiske "klasseforholda som bestemte den
ne kampen.
4. OM SOSIALISME OG STATSKAPITALISME

Det sentrale argumentet i innlegget til H & T er at Stalin arvar 
ei. feil strategisk oppfatning frå Lenin. Utviklinga i Russland 
er eit resultat av "dialektikken” mellom denne oppfatninga og 
dei vanskelege materielle forholda. Det tykkjest som om dei mein
er at det skjer ei endring i dei materielle forholda som har for
klaringsverdi her: ”... vi har antydet hvordan stalinismens mat
erielle grunnlag vokste fram under Lenin” (s.178), men det er 
vanskeleg å finne ut kva for endringar dei her meiner er viktige. 
Det dei er ute etter er då og teorien: "Stalinismens røtter må 
finnes i Lenins teorier og praksis." Det er dette heile artik
kelen er ute etter å vise. Stalin tar over frå Lenin eit strateg
isk syn og med det ein måte å løyse problema på som ikkje kunne 
resultere i eit sosialistisk samfunn. Så enkelt er i røynda pro
blemet for H & T.
Korleis er så dette synet? "Lenin ... betraktet ... den kapital
istiske formen for samfunnsmessiggjøring av produktivkreftene som 
den eneste mulige. Dermed må fra begynnelsen av politikken for 
transformasjonen av samfunnet være basert på falske premisser.” 
(s.172, siste setningen er henta frå Rabehl). Kokt ned endå litt
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blir argumentet slik: Lenin meiner eigentleg at kapitalistisk 
og sosialistisk økonomi fundamentalt sett er det same og han 
kan difor heller ikkje bygge sosialismen.
Eg har ovanfor forsøkt å problematisere ein slik deduktiv (ut- 
leiings-) tilnærmingsmåte når ein skal forklare politikken.
Det er ein forklaringsmåte som bygger på eit alt for mekanisk 
syn på forholdet mellom strategi og taktikk, mellom teoretisk 
tenking og politiske problem og røynsler. Men dersom det er eit 
meir elastisk forhold mellom teoretisk forståing og praktisk 
politikk hos Lenin, slik eg har hevda, kan ein heller ikkje u- 
tan vidare vente å finne eit logisk stringent sett av teoret
iske grunnreglar. Noe slikt finn ein då heller ikkje hos Lenin. 
Dersom ein forsøker å lese dei ulike skriftene til Lenin litt 
systematisk, vil ein bli slått av at Lenin er uklår og tvetydig 
på mange punkt, og som alt nemnt, at viktige sider ved sosial
ismens problem i det heile ikkje blir tatt opp. Noen ferdig 
"plan” for sosialismen har Lenin ikkje. Men mot synet til H & T 
(s.169 ) vil eg hevde at den teoretiske innsikta som Lenin hadde 
var eit brukande utgangspunkt for bygginga av sosialismen. Det 
avgjerande spørsmålet er om Lenin var i stand til å utvikle 
denne teoretiske innsikta i rett lei med grunnlag i dei reelle 
problema.
Utgangspunktet for Lenin i 1917, slik ein kan finne det uttrykt 
i "Staten og revolusjonen" eller i "Vil bolsjevikane halde på 
makta?" er, som H & T seier, at proletariatet må skaffe seg kon
troll med økonomien gjennom den økonomisk-administrative delen 
av det borgarlege statsapparatet, som ikkje blir "knust" gjen
nom revolusjonen. Det problemet som i denne samanhengen blir 
det sentrale hos Lenin, er det reint konkrete: å halde oppe/få 
i gang produksjonen av livsnødvendige, goder. Å gjere framlegg 
om å "knuse" den økonomisk-administrative delen av statsappar
atet i 1917 ville være den villaste utopi. Lenin seier seinare 
at når han snakka om statskapitalismen var "... den praktiske 
målsettinga alltid viktig for meg" (LCW 33, s.472). Men, som 
H & T viser,' Lenin snakkar i denne samanhengen også om bygginga 
av sosialismen, og her kan det verke som om han meiner at so- 
sioalismen = sterkare utvikla produktivkrefter under den gitte 
organiseringa av økonomien, d.v.s.: han har ein teori om at 
statskapitalisme automatisk går over til sosialisme. Men dette 
tyder at sett ut frå produksjonsforholda blir statskapital
isme og sosialisme det same.
I boka til Bettelheim, som H & T viser til, kan ein finne ei ny
ansert drøfting av statskapitalismebegrepet og korleis dette ut- 
viklar seg hos Lenin. Her skal berre nemnast nokre moment for å 
vise at synet til Lenin både er meir samansett og riktigare enn 
det H & T vil ha det til. Dette er likevel ikkje eit avgjerande 
punkt i kritikken av H & T. For jamvel om Lenin hadde meint at 
statskapitalisme = sosialisme, så ville ikkje dette gjere han
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til grunnleggaren av stalinismen, sidan brotet mellom'Lenin og 
Stalin ikkje er eit brot i teorien, men med det teoretiske ar
beidet sjølv.
I følgje H & T er sosialisme for Lenin eit spørsmål om politisk 
kontroll med økonomien. Denne må rett nok utøvast gjennom eit 
statsapparat som politisk sett er av ein annan type enn før, men 
som ikkje etablerer kvalitativt nye relasjonar til økonomien. 
Denne kontrollen fører difor ikkje til vesentlege endringar i 
sjølve måten å produsere på. Lenin forstår ikkje den indre lov 
som er særeigen for kapitalismen. For han skjer samfunnsmessig- 
gjeringa av produksjonen under sosialismen på same måte som 
under kapitalismen. Difor konkluderer H & T slik: ’’Sosialismen 
vil altså uproblematisk vokse ut av den kapitalistiske produk
sjonsmåten, kapitalismen må bare administreres på en ny måte”
(s. 173 ).
Ikkje på noe tidspunkt, heller ikkje i 1917-18 meiner Lenin det
te. Først må det understrekast at han aldri identifiserer stats
kapitalisme med sosialisme. Det er heile tida snakk om stats
kapitalismen som eit steg, ein etappe på vegen mot sosialismen. 
Statskapitalismen er eit steg framover i forhold til dei økon
omiske tilstandane som rår i Russland. I 1917-18 uttrykker han 
seg likevel på ein slik måte at det verkar som om overgangen 
til sosialisme skulle kunne gå føre seg .nesten automatisk. I kon
trast til dette står understrekinga hans av at klassekampen held 
fram under proletariatets diktatur. Jamvel om han i 1917-18 
ikkje drøfter dette i samband med overgangen frå statskapital
isme til sosialisme, så er han då som elles heilt klår over at 
sosialisme tyder endring av produksjons forholda > og ikkje at ein 
annan klasse får kontroll over økonomien ved hjelp av eit'"økon
omisk" statsapparat av same type som det borgarlege. Såleis er 
det i "Staten og revolusjonen" ikkje berre snakk om "rekneskaps
føring og kontroll". Det heiter og at denne kontrollen skal ut
øvast av "væpna arbeidarar, av heile det væpna folket" (LCW 25, 
s.478). Jamvel om Lenin ikkje drøfter problemet i polit-økonom- 
iske termar, så er *slike ting som arbeidarklassens direkte kon
troll med økonomien, og opprettinga av nye økonomiske relasjonar 
gjennom den skapande aktiviteten til massane, grunnleggande trekk 
ved Lenins syn på kva sosialisme er. Dette har med kvalitativt 
nye produksjonsforhold å gjere. (Sjå t.d. LCW 27, s.241; 31,
s.188; 32, s.247,29, 249, 1965-66 utgåva.)
At Lenin meiner at "rekneskapsføring og kontroll" korkje etabler
er ein sosialistisk økonomi eller er eit tilstrekkeleg vilkår for 
at ein slik økonomi skal vekse fram, skulle det følgjande sitatet 
frå mai 1918 vise: "For tida rår ein småborgarleg kapital
isme i Russland og det er ein og den same vegen som fører frå 
denne og til både stor-industriell statskapitalisme og til sosi
alisme, gjennom ein og den same mellomstasjon som vi kallar "nas
jonal rekneskapsføring og kontroll med produksjon og distribu-
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sjon." (LCW 27,s.340, Lenins understrekingar.)
Ser vi på kva Lenin meir allmennt seier om kapitalisme og so
sialisme, vil vi også her få ein peikepinn om at Lenin ikkje 
har éit slikt syn som H & T vil tillegge han. Såleis seier 
han i 1908: "Det er ingenting som er meir feil enn det synet 
at nasjonalisering av jorda har noe sams med sosialisme. So
sialisme, veit vi, tyder avskaffing av vareøkonomien ... . Så 
lenge som varebyte eksisterer, er det latterleg å tale om so
sialisme" (LCW 15, s.138). Nå kan ein hevde at dette ikkje 
lenger er relevant etter at Lenin skreiv "Imperialismen", der 
han hevdar at framveksten av monopolkapitalismen fundamentalt 
endrar kapitalismens vesen. H & T tar utgangspunkt i ei slik 
tolking og konkluderer slik: "Kapitalismen har i imperialismen 
gått inn i den statsmonopolistiske fase. Å utvikle denne stats
kapitalisme til sosialisme hindres bare aV at monopolene opp
rettholder sin makt med vold. Denne makt må møtes og slås med 
vold", (s.172). Med andre ord:det er berre ei politisk endring 
som skal til. I 1919 polemiserer Lenin sjølv mot eit slikt syn: 
"... dersom vi hadde ein integrert imperialisme framfor oss som 
fullstendig hadde endra kapitalismen, ville oppgåva vår vore 
hundre tusen gonger lettare. Det ville ha resultert i eit sys
tem der alt ville ha vore underordna finanskapitalen åleine. Det 
ville då berre stått att å fjerne toppen og overføre det som 
var tilbake til proletariatet... . I røynda er utviklinga slik 
at vi må handle på ein heilt annan måte. Imperialismen. er eit 
overbygg over kapitalismen. Når han bryt saman, finn vi at vi
har å gjere med øydelegginga av toppen og frilegginga av funda
mentet" (LCW 29, s.163, Lenins understreking). Difor heiter 
det også i utkastet til nytt partiprogram same året: "Det vikt- 
igaste særtrekket (ved det borgarlege, samfunnet) er vareproduk
sjon basert på kapitalistiske produksjonsforhold" (same stad, 
s.119). Altså: Knusinga av makta til monopola gir oss kapital
ismen å hanskas med.
Det er ikkje meininga her å tillegge Lenin ein annan allmenn og 
statisk oppfatning enn den H & T opererer med. Skal ein verke- 
leg bestemme kva begrepet: "statskapitalisme" tyder hos Lenin, 
må ein gå inn på dei problema som partiet stod framfor og dei 
ulike former for praksis som det forsøkte å løyse problema gjen
nom. Det er på denne bakgrunnen at det utilfredsstillande, u- 
klåre og tvetydige i begrepa til Lenin må forståast. Ein kan 
ikkje "... nøye seg med å samanlikne "kapitalisme" med "sosial
isme" på ein abstrakt måte og la vere å studere dei konkrete 
formene og stadia i den overgangen som finn stad i samfunnet..
. ." (LCW 27,s.341).
Den vurderinga av Lenin som H & T legg fram, liknar svært på 
synsmåtar som visse venstrekommunistiske teoretikarar gav ut
trykk for i mellomkrigstida. Såleis seier Mattick i 1935: "Det 
var i hovudsak berre som taktikar at han (Lenin) skilde seg frå
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teoretikarane i den II. Internasjonalen... . Han sikta aldri 
mot noe meir enn ei endring i herrfedømmeforholdet over produk- 
sjonsmidla” (Sitert i: M.Linder: Reification and the Conscious
ness of the Critics of Political Economy, Rhodos 1973, s.142-43) 
Hos Mattick, Korsch, Pannekoek o.a. var likevel Lenin-kritikken 
knytt til eit revolusjonært perspektiv. Når liknande synsmåtar 
i dei siste åra er lagde fram, ofte i meir utarbeidd form (som i 
boka til Rabehl; den artikkelen som er teken med i dette Var- 
døgernummeret er meir "leninistisk”, her set Rabehl den teoret
iske forståinga inn i den historiske samanhengen på ein meir kor 
rekt måte), er den politiske motivasjonssamanhengen meir uklår. 
Men den politiske funksjonen til denne kritikken er derimot meir 
eintydig: resultatet kan berre bli ei tilsløring av skiljet mel
lom revolusjonær og reformistisk politikk.
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