
DOKUMENT:
PROLETARIATETS PIKTATUR 

ER MASSENES PIKTATUR*

Av pAoletaAiAke AevoZutjonsAe fAa Vet poLititke akademi til 
Vet kinesiske folk* fAigjøAingtaAmé:

Formann Mao har sagt: "Uten utstrakt demokrati for folket er 
det umulig å konsolidere proletariatets diktatur eller å 
stabilisere den politiske makt. Uten demokrati, uten å få 
massene til å reise seg og uten ledelse ve massene, er det 
umulig å utøve effektivt diktatur over de reaksjonære og dår*- 
lige elementer eller å omforme dem effektivt; de vil holde 
fram med å lage vansker og kan gjennomføre et come-back. n...

A pAaktt&eAe demokAati oveAfoA folket og d utøve diktatuA 
oveA fienden.

Formann Mao lærer oss: "Under sosialismens historiske perio
de er det nødvendig å fastholde proletariatets diktatur og 
å gjennomføre den sosialistiske revolusjon til siste slutt 
dersom en skal unngå gjenoppretting av kapitalismen og der
som den sosialistiske oppbygginga skal bæres framover og for
utsetningene skal skapes for overgangen til kommunisme."
Denne tesen ... er fullt ut stadfestet av de historiske er
faringene til proletariatets diktatur.
Proletariatets diktatur og borgerskapets diktatur er begge 
diktatur utøvd av en klasse over en annen. Men proletariatets 
diktatur er det revolusjonære diktatur, utøvd av proletaria
tet og folkets brede masser over borgerskapet og alle andre 
utbyttende klasser. Det er diktaturet utøvd av den overveld
ende majoritet over en liten minoritet. Motsatt til dette er 
borgerskapets diktatur et kontrarevolusjonært diktatur, ut
øvd av borgerskapet over proletariatet og de brede folkemas
sene. Det er et diktatur utøvd av en liten minoritet over
*Kilde: Peking Review nr. 44/1968.
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en overveldende majoritet.
Idet han nylig viste til dette spørsmålet, påpekte Formann 
Mao: "Å beskytte massene eller å undertrykke dem - det er 
den grunnleggende skillelinje mellom Kommunistpartiet og 
Kuominfang, mellom proletariatet og borgerskapet, og mellom 
proletariatets diktatur og borgerskapets diktatur."
Proletariatets diktatur og proletarisk demokrati utgjør en 
enhet av motsetninger. Demokrati fungerer innen folkets 
rekker mens det blir utøvd diktatur over folkets fiender: 
Motsetningen mellom disse to aspekter utgjør den enhet som 
er proletariatets diktatur. Å stole på folkemassene og å 
styrke proletariatets diktatur, er to sider av én og samme 
sak. Proletarisk demokrati kan ikke i noe henseende settes 
fullstendig opp mot proletariatets diktatur eller forveksles 
med demokrati.
Idet det representerte imperialismens interesser, kjempet de 
reaksjonære i Kuomintang, borgerskapet, landadelen, rike bøn
der, kontrarevolusjonære, dårlige elementer, høyrefolk og 
Kinas Krusjtsjov vilt mot proletariatets diktatur. Han bab
let om at den "demokratiske ånd" var jevngod med "ånden av 
full likhet for hele menneskeheten" og "iiitet menneske har 
retten til å undertrykke eller utbytte andre". led skjulte 
motiver satte han demokrati absolutt opp mot diktatur og 
blandet proletarisk demokrati med borgerlig demokrati.
Er den "demokratiske ånd" "ånden av full likhet for hele men
neskeheten"? I klassesamfunn fins det bare demokrati i den 
konkrete forstand: klassedemokrati. Det har aldri eksistert 
en abstrakt "ånd av full likhet for hele menneskeheten", en 
"ånd" som overskrider klasser. Denne såkalte "ånd av full 
likhet for hele menneskeheten" er et knep borgerskapet bruk
er for å narre det arbeidende folk og for å dekke over kapi
talismens blodige åk.
Som Lenin påpekte, er borgerlig demokrati "avgrenset, av- 
skåret, falskt og hyklersk, et paradoks for de rike og et 
lureri og et svik for de utbyttede, for de fattige", mens 
proletarisk demokrati "for første gang vil skape demokrati 
for folket, for majoriteten, sammen med den nødvendige under
trykking av minoriteten - utbytterne."
Når der er demokrati for borgerskapet, er der intet demokra
ti for proletariatet, og vice, ve/ua. Det har aldri vært "de
mokrati" som sikrer "full likhet for hele menneskeheten".
Idet han gjorde seg til talsmann for den "demokratiske ånd", 
kunngjorde Kinas Krusjtsjov i virkeligheten borgerlig demo
krati .
"Intet menneske har rett til å undertrykke eller utbytte an
dre." Dette er ren og skjær humbug! Uten å undertrykke og ut
bytte proletariatet og andre arbeidende folk, kunne borger*-, 
skapet ikke eksistere en eneste dag. Før proletariatet og
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andre arbeidende folk kan bli frigjort, må proletariatet 
knuse det borgerlige statsapparatet med vold, stole på den 
proletariske politiske makts styrke til å gripe produksjons
midlene fra borgerskapet og slå ned borgerskapets motstand. 
Mildhet mot fienden er grusomhet mot folket. Dersom du ikke 
undertrykker de utbyttende klasser, vil de undertrykke deg. 
Idet han gjorde seg til talsmann for "ingen undertrykking", 
forsøkte Kinas Krusjtsjov virkelig å avskaffe proletariatets 
diktatur.
Å underslå den fundamentale forskjellen mellom proletarisk 
demokrati og borgerlig demokrati, er et felles trekk ved al
le kontrarevolusjonære revisjonister. Kautsky, den Andre In
ternasjonalens illeluktende skabb, heiste det lurvete flag
get til "rent demokrati" for å forskjønne imperialismen og 
dekke over kapitalismens verkende sår. Krusjtsjov, erkerene- 
gaten i den internasjonale kommunistbevegelse, satte opp 
skiltet "demokrati for hele folket" for å dekke over herskin- 
ga til det nye aristokratiet i Sovjetunionen. Således gjen
opprettet han kapitalismen i det landet der proletariatets 
diktatur først ble etablert. Kinas Krusjtsjov, Kautsky og 
Krusjtsjov er sjakaler fra det samme hi.

Magene k^ilda Atysike. £osi psLol&tcLSista£e.tA diktatur.

Diktatur ved massene har vært en konsistent idé hos Formann 
Mao. Kort etter at Det Nye Kina ble grunnlagt, pekte han på 
at i arbeidet med å holde nede kontrarevolusjonære, var det 
nødvendig å bekjempe virksomhet bak lukkede dører og arbeid 
som blir utført på en "mystisk"måte. Han ba om at sikkerhets- 
komiteer over hele landet måtte bli organisert av massene.
Etter 1957 har Formann Mao gang på gang pekt på at i arbeid
et med å holde kontrarevolusjonære nede og i arbeidet med 
offentlig sikkerhet, er det nødvendig å stole på massene, 
mobilisere dem fullt ut og gjennomføre masselinja.
I 1962, i sin tale på en samling av 7000 mennesker, forklarte 
Formann Mao grundig den store betydning av at diktaturet ut
øves av massene.
I 1965 gjorde Formann Mao mobiliseringen av massene for å 
overvåke klassefiendene bevisst og å omdanne dem på stedet, 
til et av kriteriene for å dømme om den sosialistiske utdan- 
ningsbevegelsen var blitt godt ledet.
Under den store proletariske kulturrevolusjonen påpekte For
mann Mao med stor visdom på ny at diktatur betydde diktatur 
ved massene.
Disse strålende idéene til Formann Mao har storlig beriket 
og utviklet den marxist-leninistiske teorien om proletariat
ets diktatur.
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Idet Kinas Krusjtsjov inntok den kontra-revolusjonære revi- 
sjonistiske holdning, gikk han åpent mot Formann Maos alt?- 
belysende idé om diktatur ved massene. Han bablet: "La ikke 
massene behandle kontra-revolusjonære og kriminelle som de 
ønsker”. "Man må støtte seg alene til sikkerhetsorganer og 
juridiske organer og la disse ta hånd om dem.” Han gjorde 
sitt ytterste for å forsvare den lukkede dørs politikk og 
arbeid på "mystisk" vis.
Under ledelse av Kommunistpartiet er massene kilda til styr
ke for proletariatets diktatur. Proletariatets diktatur kan 
ikke gjøres effektivt ved bare å forlite seg på de offentli
ge sikkerhetsorganer og uten den direkte deltagelse av mas
sene av de revolusjonære folk.
Bare ved å stole på arbeiderklassen, de fattige og halvfat- 
tige bøndene og de revolusjonære massene, er det mulig for 
proletariatets diktatur, under Partiets ledelse, å konsoli
dere arbeider-bonde-alliansen, effektivt holde nede sabota
sjer og forstyrrelser fra innenlandske og utenlandske klas
sefiender, slå tilbake angrepene til borgerskapet, overvin
ne kapitalismens spontane krefter, konsolidere og utvikle 
den sosialistiske økonomi og bygge Kina til et stort sosia
listisk land.
Etter grunnlegginga av Det Nye Kina var landreforma, under
trykkinga av kontra-revolusjonære og kampen mot høyrefløya - 
alt ledet av Formann Mao - kraftige revolusjonære massebeveg
elser, hvor diktatur ble utøvd av massene. Den ene seier et
ter den andre ble vunnet.
De historiske erfaringene til proletariatets diktatur bevis
er at etter at proletariatet har grepet den politiske makt?- 
en, blir klassekampen, langt fra å opphøre, mer utstrakt, 
akutt og kompleks. De beseirede utbyttende klassene er ikke 
tilfredsstilte med tap. De setter igang med sabotasje og 
lager vansker på alle slags vis. For å nå sine mål - å gjen
opprette kapitalismen - gjør de framfor alt det de kan for 
å finne agenter innen Det Kommunistiske Partiet.
Formann Mao lærer oss at under proletariatets diktatur er 
revolusjonens hovedmål de av borgerskapets representanter 
som har sneket seg inn i organene til proletariatets dikta
tur? det er den håndfull av partipersoner med makt som går 
den kapitalistiske veg.
Ettersom de er kontra-revolusjonære rever som vifter med 
"røde flagg" for å gå mot det røde flagg og for å danne det 
borgerlige hovedkvarter skjult innen organene til proletari
atets diktatur, er det desto mer nødvendig for massene at de 
er‘fullt mobilisert og at diktaturet blir utøvd av massene - 
for å jage de kontra-revolusjonære ut fra deres skjulesteder.
Den store og uovertrufne proletariske kulturrevolusjonen er 
en ytterst vidtrekkende og dyptgående revolusjonær massebe
vegelse under proletariatets diktatur. Ledet av Mao Tse-tungs
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tenkning, har folkemassene i sine hundreder av millioner 
skapt et utstrakt sosialistisk demokrati som aldri før var 
kjent og de har gitt stort spillerom for styrken til dikta
turet utøvd av massene. De knuste den kriminelle konspira
sjonen til den håndfull av parti-kapitalistgjengere, repre
sentert ved Kinas Krusjtsjov, for å gjenopprette kapitalis
men. tossene har storlig konsolidert og styrket proletari
atets diktatur.
Utøvinga av diktatur ved massene reduserer ikke rollen til 
sikkerhetsorganene og de juridiske organene. Gjennom hele 
sosialismens historiske periode bør våre organer for dikta
tur ikke bli svekket. De bør styrkes. Men slike spesiali
serte organer kan bare bli effektive når de stoler på mas
sene.
Ved å gå mot utøvinga av diktatur ved massene og forsvare 
"avhengighet alene av sikkerhetsorganer og juridiske organ
er", siktet Kinas Krustsjov mot å legge disse organene und
er sitt borgerlige hovedkvarters kontroll og omdanne dem 
til kontrarevolusjonære redskaper for å verne klassefiend
ene, sammensverge seg med dem og undertrykke folkemassene.
Kinas Krusjtsjov gikk mot utøvinga av diktatur ved massene 
"fordi massene er tilbakestående". Han påsto at det kines
iske folk "ikke forstår demokrati". Dette er en grov bak
vaskelse av det kinesiske folk.
Under den demokratiske revolusjons periode fryktet ikke det 
kinesiske folk, under det vise lederskap til den store ledr 
er Formann Mao, noen offer i sin kamp for å vinne seier for 
revolusjonen.
Under den sosialistiske revolusjons periode har det kinesis
ke folk i alle sine politiske bevegelser gjort full bruk av 
sine demokratiske retter for å konsolidere og styrke prole
tariatets diktatur.
Under den store proletariske kulturrevolusjonen har det kin
esiske folk fastholdt et utstrakt proletarisk demokrati i 
form av å lufte sine synsmåter, gjennomdiskutere ting, bruke 
veggaviser, debatter, kritikk og fordømmelse. Det har vunnet 
en avgjørende seier i sin heltemodige kamp mot den håndfull 
av klassefiender som ble representert ved Kinas Krusjtsjov.
Alle disse fakta demonstrerer fullt ut at det kinesiske folk 
har den klareste forståelse av demokrati. Det vet også best 
hvordan diktatur skal utøves over dets fiender.
Ved å servere bakvaskelsen om at det kinesiske folk er "til
bakestående" og "ikke forstår demokrati", viste Kinas Krusjt
sjov i virkeligheten sin frykt for folkemassene og han for
søkte uten hell å bruke denne bakvaskelsen som et påskudd 
for å utøve et borgerlig diktatur over massene.
Formann Mao lærer oss at "å ha nære band til massene, er helt
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fundamentalt i arbeidet med å reformere statsorganene". Det
te er den grunnleggende garanti for at vår proletariske po
litiske makt skal gi sin effektivitet fullt spillerom og 
aldri skifte sin politiske farge. "Tre i en"-revolusjons- 
komitéene, som omfatter representanter for de revolusjonære 
massene, Folkets Frigjøringshær og de ledende revolusjonære 
kadre, er i stand til å holde nære band til massene, storlig 
utvikle sosialistisk demokrati og representere proletariat
ets og andre arbeidende folks interesser i fulleste utstrek
ning, slik at vår politiske makt slår djup rot blant massene
Den brede representative karakteren til revolusjonskomitéen, 
spesielt den direkte deltagelse av representanter til de 
revolusjonære massene, gjør den revolusjonære komité til en 
helt ny form for organisasjon for den effektive utøvelse av 
diktatur ved massene.
De nære band mellom politisk statsmakt og folkemassene vil 
fremme mobiliseringa av det revolusjonære folk i dets hun- 
dreder av millioner, slik at det sjøl kan beskjeftige seg 
,med konsolideringa av proletariatets diktatur og delta ak
tivt i å utøve diktatur over klassefiendene, slik at disse 
ikke kan unnslippe massene. Dette styrker vårt proletariske 
diktatur og sikrer at vårt land alltid vil beholde sin klare 
røde farge.

Oversatt av Einar Jetne

KOMMENTAR

Dokumentet er skrevet av revolusjonære i en revolusjonær 
kampperiode. Revolusjonens siktemål er kommunisme. Dokument
et avspeiler både de sterke og de svake sidene ved den kin
esiske revolusjonen. De sterke sidene kommer best fram i 
Mao-sitatene. De svake slår igjennom i tolkningen eller hyl
lingen av disse sitatene:
Kinesiske publikasjoner inneholder en hylling av Mao Tse- 
tung som nærmer seg den religiøse. (I oversettelsen er mye 
av denne hyllingen utelatt.) En kan gjette på at kinesisk 
keiserdyrkingstradisjon er den bakenforliggende sosiale og 
kulturelle drivkraft. Mao Tsetungs praktiske og teoretiske 
livsverk er verdt alle revolusjonæres respekt, men hyllingen 
kan vende materialismen til idealisme.
For revolusjonens permanens synes folkets irrasjonelle bind- 
inger til lederen Mao Tsetung å ha vært både styrken og 
svakheten. Bare ved hjelp av denne bindingen kunne Mao ini
tiere kulturrevolusjonen - men bindingen antyder også en
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skranke for den videre revolusjonen.
Den sosialistiske revolusjonen blir til dels oppfattet meka
nisk: sosialisme som kapitalisme snudd på hodet, proletari
atets diktatur som borgerskapets diktatur dreidd 180°. Sosia
lismen er her nærpå en blind negasjon av kapitalismen. En 
slik blind negasjon kan lett slå tilbake til utgangspunktet. 
Proletariatets diktatur som massenes revolusjonære diktatur 
kan rettnok - hvis det er i funksjon - ikke innebære en slik 
blind negasjon. Kineserne er ambivalente når det gjelder 
forholdet mellom massene og partiet. I samme åndedrett som 
proletariatets diktatur blir presentert som massenes dikta
tur, blir det presisert at diktaturet skal utøves nnddh. par
tiets ledelse - og at partiets oppgave er å vdKnd massene. 
Mssene fremstilles som heltene og som initiativtakerne - 
men under partiets beskyttelse og partiets ledelse. Partiet 
blir betraktet som en høyere og sterkere instans enn både 
massene og klassefienden. Denne tvetydigheten i et manifest 
fra selve 'kulturrevolusjonen er i sin konsekvens en halvveis 
innrømmelse til Liu Shao-Chi. Her berøres et problem som 
hittil har vært fundamentalt i enhver sosialistisk revolu
sjon: problemet som gjelder forholdet mellom den sosialis
tiske makten og selve revolusjonen.
Kinesernes syn på kapitalismen inneholder mange reminisenser 
fra et mer statisk klassesamfunn - fra føydalismen. Kapita
lismen blir langt mer betraktet i rene klasse til klasse
relasjoner enn i systemrelasjoner. Systemet blir personifi
sert i borgerskapet. Dette leder til en statisk betraktning 
av menneskene. Enten er man bursjoa, eller så er man prole
tar. Den enes psyke blir kapitalismens - den andres sosia
lismens. Mao Tsetungs lære om bevissthetsdannelsen skinner i 
det hele svært lite igjennom. Liu Shao-Chi, Kinas Krusjtsjov, 
blir presentert som en skurk som alltid har vært skurk og 
som lenge har klart å skjule sitt sanne ansikt. Ifølge dette 
bildet er det ikke de sosiale forhold i ledelsen av partiet 
og staten som skaper borgerlige holdninger hos ledere, men 
bursjoaer som utenfra sniker seg inn i parti- og statsled
elsen .

Einar Jetne
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