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Reformismen, SV og marxistenes 
stilling. Noen perspektiver på 
den politiske situasjonen i 
arbeiderbevegelsen

1. Reformismens grobunn.

Reformisme som en utbredt ideologisk og politisk retning er 
er produkt av de sosiale motsetningene i kapitalistiske sam
funnsformasjoner. Den har intet teoretisk grunnlag i egent
lig forsand, men står i et "spontant" forhold til sitt mate
rielle grunnlag. Ganske visst fins det reformistiske ideolo
gier - men som sådan rykker de alltid tilbake for å erkjenne 
den antagonistiske karakteren til den grunnleggende motsigel
sen mellom arbeid og kapital, og særlig de politiske, prinsi
pielle konsekvensene av den.

Der hvor sosialistiske revolusjoner er blitt gjennomført har 
de revolusjonære delene av arbeiderbevegelsen gjennom tidene 
- dels ut fra ulike premisser - avslått å overta regjerings
makten innenfor et borgerlig statsapparat. Men samtidig har 
de revolusjonære tradisjonene framholdt nødvendigheten av å 
øve press på staten "utenfra" for at den skal sette i verk 
reformer som kan bedre arbeiderklassens og andre undertrykte 
lags livsvilkår under kapitalismen. - For et revolusjonært 
parti fins det ingen større "ulykke" enn å bli manøvrert inn 
i en regjeringsposisjon innenfor rammen av den borgerlige 
statskonstitusjonen, få ansvaret for kapitalismens videre be
ståen, dens reproduksjon. Med regjeringsmakten i den borger
lige staten, eller i det øyeblikk partiet leker med tanken på 
en slik makt, vil det begynne å utvikle en klarere artikulert 
reformistisk ideologi. Hvert politisk tiltak og inngrep fra 
en arbeiderpartiregjerings side må rettferdiggjøres som en 
riktig politikk under de gitte omstendighetene. Dette gjel
der også om det bare streber etter slik makt. Dermed aksep-
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teres de politisk-konstitusjonelle institusjonene som gitte 
randbetingelser for arbeiderpartienes politiske praksis over
hodet. I det de samtidig velmenende fastholder sosialismen 
som en langsiktig målsetting, vil reformpolitikken innenfor 
den borgerlige konstitusjonen nå bli betraktet som et ledd i 
den langsiktige, naturnødvendige oppfylling av denne målsett
ingen. Sosialismen nås ved evolusjon, ikke ved revolusjon.

Dermed er ringen sluttet. Begrepet sosialisme har mistet 
sitt klasseinnhold. Det kan til og med aksepteres av borger
lige ideologer som selv føler de ideologiske krisene i bor
gerskapet på kroppen. Det eneste som hindret Max Weber i å 
søke medlemsskap i SPD (det tyske sosialdemokratiet) var hans 
skepsis overfor organisasjonsbyråkrati.

Den evolusjonistiske måten å tenke overgangen til sosialismen 
på, opphøyer reformene, dvs. taktikken, til strategi. I 
kraft av mekanismene i den parlamentariske praksisen blir det 
tilslørt at kampen for sosialismen er en kamp for et prole- 
tært klasseherredømme mot et borgerlig. Innsikten i statens 
klassekarakter finner ingen grobunn i partiets politikk og 
erfaringer.

Klarhet på dette punktet er helt fundamentalt, men i praksis 
vanskelig å nå fram til, fordi reformismen selv er et produkt 
av en praksis - en teoriløs politisk praksis.

Denne livskraftige reformisme kan ikke under noen omstendighe
ter forklares gjennom enkelte arbeiderpolitikeres "overløpe- 
riM og subjektive "klassesvik". Mao hevder med rette at de 
riktige tanker kommer fra praksis. Dessverre er dette også 
tilfelle med de feilaktige. Det avgjørende blir derfor ikke 
om vi driver praksis eller ei, men hva* slags form for praksis.

Historisk betinger utviklingstendensen i kapitalismen en sta
dig mer omfattende statsintervensjonistisk politikk. I Norge 
vil denne tendensen utfolde seg særlig på grunnlag av utvik
lingen av oljeproduksjonen og av de ringvirkninger kapital
konsentrasjonen i denne bransjen vil skape på andre bransjer 
og i de sosiale forholdene. Innenfor rammen av tendensen til 
stadig mer omfattende statsintervensjonisme vil alle "ansvar
lige" politikere og ideologer bli tvunget til å finne "løs
ninger" på de sosiale og økonomiske problemene som kapitalis
mens utvikling i det norske samfunnet vil framkalle. Virk
ningene av denne utviklingen kan vi i dag bare ane - vi har 
ennå ingen konkrete prognoser.
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Omtrent samtidig har det vokset fram en ny politisk organisa
sjon i arbeiderbevegelsen, SV, som uttrykker misnøye med den 
reformistiske politikk DNA har måttet føre i kraft av at det 
har akseptert de statlige-konstitusjonelle randbetingelsene 
for sin politikk. Også overfor det nye partiet vil det for
langes at det har en politikk for "dagskravene" under disse 
utviklingstendensene. Klarer SV å utvikle grunnleggende re
volusjonære prinsipper som ledetråd for sin praksis, vil 
problemet bli: hvorledes skal den kortsiktige kampen innen
for "systemet" kombineres med en revolusjonær strategi som 
angriper det? - Det første som må gjøres er å utvikle en kon
kret analyse av den norske samfunnsformasjonen og en empirisk 
prognose over utviklingstendensene i den. Denne blir så lagt 
til grunn for utviklingen av partiets strategi og taktikk.

2. Reformene og problemet med en revolusjonær strategi.

Men en slik analyse er ikke laget i en håndvending. Det vil 
ta flere år. Utviklingens egen gang vil derfor komme til å 
skape en mer eller mindre uløst konflikt mellom disse to 
målsettingene. Dersom de teoretiske forutsetningen for å 
analysere de reelle utviklingsbevegelser i produksjonen og 
mellom klassene forøvrig ikke er til stede, vil politikken 
bli et offer for utviklingen. Dette betyr at det er den his
toriske utviklingen som skaper behovet for en revolusjonær 
teori og for at den erobres av arbeiderbevegelsens grupperin
ger og utvikles der. Men utviklingens gang skaper ikke selv 
denne teorien spontant. Det første problemet som melder seg 
for arbeiderbevegelsens venstre fløy er derfor "reformisme- 
problemet".

Reformismen har ikke - i motsetning til en marxistisk strate
gi - noe teoretisk fundament i en analyse av den kapitalis
tiske produksjonsmåten og sammenhengen mellom denne og stat
en.

I SVfs diskusjonsopplegg til partisamlingen, utgitt høsten 
1.973, kan vi lese bl.a.:
"Partiet må ikke bare komme med sosialdemokratiske krav som 
lett lar seg integrere. Vi må også kjøre fram krav som bry
ter med det kapitalistiske systemet og peker framover mot en 
annen samfunnsordning: soéialismen." (s. 7)
Dette ville alle marxister kunne være enige i. Når slike 
krav føres fram, må det samtidig forklares hvorfor de ikke 
bare er "reformer" innenfor kapitalismen, men forutsetter
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arbeidernes politiske klasseherredømme. Et så tilsynelatende 
enkelt og tilforlatelig krav som "arbeidsplasser der folk 
bor" er en parole som spontant kan oppstå og finne sitt ned
slagsfelt i det arbeidende folket. Dette generelle kravet, 
som ikke kan oppfylles under kapitalismen uttrykker "ideolo
gisk" at motsetningene i kapitalismen peker ut av kapitalis
men selv - samtidig som dette forholdet først kan avdekkes 
gjennom en vitenskapelig tilnærmingsmåte.t Nettopp motsetnin
gene i kapitalismen skaper nedslagsfeltet for sosialistiske 
ideer, men uten at disse ideene skapes spontant av disse mot
setningene. - Diskusjonsopplegget fortsetter:
"Dette er ikke det samme som ugjennomførlige "demonstrasjons- 
forslag". Men det er krav som, dersom de blir gjennomført,
svekker kccpitalens makt og griper inn i samfunnsstrukturen. "
fs. 7, uth. her.)

Forutsetningen for å gjennomføre reformer som "griper inn i 
samfunnsstrukturen" er at en politisk revolusjon har brakt 
arbeiderklassen til statsmakten gjennom dens egen organiser
ing i sin særegne, klassebestemte statsform; (det vil si 
rådsmakten, folkemilitsen, oppheving av skillet mellom lov
givende, dømmende og utøvende myndigheter, proletariatets 
diktatur).

Men forfatteren presiserer ikke at slike "reformer" forut
setter en politisk revolusjon. Sitatets kjerne består der
for av følgende påstand: Det er mulig å gjennomføre struktur
endringer i sosialistisk retning under kapitalismen, uten å 
forutsette den politiske revolusjon. - Men nettopp dette er 
kvintessensen i all reformisme. Ved hjelp av hvilken form 
for statsmakt skal "reformene" gjennomføres i praksis?

Det er spørsmålet om den proletariske statsmakten reformismen 
alltid rygger tilbake for. - For i sitt svar på dette gir den 
til kjenne sitt fundamentale "håp" om at sosialismen kan inn
føres "legalt", innenfor rammen av den borgerlig-demokratiske 
statskonstitusjonen, hvis klassekarakter spontant tilsløres 
av systemet selv.
Den type strukturendringer ("reformer") som forfatteren i 
diskusjonsopplegget trolig tenker på, er endringer som bryter 
ned de sentrale "strukturene" i den kapitalistiske produk
sjonsmåten - framfor alt nedbrytingen av selve kapital- og 
lønnsarbeiderforholdet, den grunnleggende motsigelsen mellom 
arbeid og kapital. (Det sier seg selv at kapitalistklassen 
ikke vil sitte rolig å se på slike "reforminngrep".) En ned
bryting av den kapitalistiske produksjonsmåten og konstruk
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sjonen av en ny er en langvarig, motsetningsfylt og kompli
sert prosess. Det er derfor villedende på alle måter å kalle 
dette "reformer" - selv etterat de politiske maktmidler for 
gjennomføringen av den er erobret. Dette er klassekamp.

Uklarheten i studieopplegget skyldes at det ikke skiller mel
lom politisk og sosial revolusjon. Den første er en nødven
dig forutsetning for den andre. Denne kan bare komme igang 
dersom maktmidlene for den er sikret gjennom den politiske 
omvelting. Senere blir den sosiale revolusjonen i sin tur 
nødvendig for å konsolidere den politiske. I overgangssam- 
funnet skjer det en gjensidig sammensmelting mellom dem - 
ettersom klassemotsetningene nedbrytes og oppheves.

Problemet med den politikken et revolusjonært parti fører i 
en ikke-revolusjonær periode, er ikke om det skal gå inn for 
reformer innenfor det bestående eller la være. Spørsmålet er 
om reformpolitikken blir opphøyet til strategi for sosialisme. 
Erkjennelsen av legalismens og parlamentarismens klassekarak
ter og prinsippielle begrensning er nødvendig dersom en sys
tematisk reformpolitikk - gjennomført dels ved utenomparla
mentarisk, dels ved parlamentarisk arbeid - som styrker 
arbeiderklassens politiske arbeidsmuligheter og stilling 
overfor borgerskapet, skal være mulig. Med andre ord: .for 
at denne type reformpolitikk skal være mulig3 må teorien om 
statens klassekarakter og proletariatets diktatur legges til 
grunn. På denne måten viser det seg at den marxistiske 
statsteorien om overgangssamfunnet har konsekvenser for den 
politiske kampen i Norge idag. Kampen for reformene må sam
tidig styrke arbeiderklassen politisk og ideologisk. Bare i 
denne forstand kan reformene "gripe inn i samfunnsstruktur
en". Samtidig vil det vise seg at gjennomføringen av refor
mer som bedrer klassens levevilkår under kapitalismen forut
setter at store deler av arbeiderklassen har kvittet seg med 
reformi smen.
På en abstrakt måte klarte "ml-bevegelsen" i slutten av seksti
årene å reise tilløpene til en kritikk av reformismen ut fra 
denne teorien. Men den uformidlede og sekteriske måten dette 
ble gjort på, har bidratt til "m-l-bevegelsens" egen forleg
enhet og utilstrekkelighet i å se den nære sammenhengen mellom 
teorien og den dagsaktuelle politikk. Gjennom "m-l-bevegel- 
sens" ideologiske tilknytning til Kominterntradisjonen under 
Stalin, kunne tesen om proletariatets diktatur vanskelig unn
gå en forvrengning, akkurat som det proletariske demokratiet 
led sin forvrengning og definitive politiske nederlag i den 
sovjetrussiske virkeligheten i Stalin-tiden.
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For AKP (m-1) gir dette seg utslag i en uformidlet motsigelse 
mellom partiets oppgaver og masseorganisasjonens oppgaver. 
Partiet blir i AKPfs øyne den eneste organisasjon som egent
lig kan føre fram de sosialistiske perspektivene. (Det er jo 
egentlig bare partiet som "vet" hva sosialisme er.) "Å tii- 
føre kampen et sosialistisk perspektiv er etter vår mening 
partiets oppgave, ikke frontens. Hvis dette var frontens 
oppgave som sådann, hva trenger vi da partiet til?" (Materi
alisten, organ for AKP(m-l), Universitetet i Oslo, nr. 1, 73, 
s. 55. )

Vi blir her vitne til en personlighetsspalting mellom "parti- 
jeget" og "front-jeget". På en uforklarlig måte skal det 
spennes en bro mellom partiet, som står "klippefast" på pro
letariatets diktatur, og massene som lett kan "skremmes vekk" 
med det samme "diktaturet". Nettopp fordi AKP(m-1) i sin 
politikk ikke klarer å formidle mellom de langsiktige og 
kortsiktige perspektivene, må dets programpost om proletari
atets diktatur nødvendigvis framstå som et tomt ord. Når 
denne "programposten" dessuten knyttes direkte sammen med den 
politiske og ideologiske identifikasjonen med Stalin, må 
"proletariatets.diktatur" vekke til live assosiasjoner om for
følginger, massedeportasjoner - kort: en rettspraksis som 
representerer åpenlyse brudd på den sosialistiske legaliteten.

Den manglende enhet mellom det langsiktige og det kortsiktige 
perspektiv tvinger derfor AKP(m-1) inn i en reformistisk for
stått "dagskamp" - som i sitt politiske innhold ikke ligger 
et hakk til venstre for SV. (Jfr. f.eks. valgprogrammet til 
AKP(m-l)Ts Røde Valgallianse og KAG/BTs kritikk av dette i 
"Den. politiske situasjonen og stortingsvalget 1973".)

SVfs forhold til reformismen er politisk og' ideologisk langt 
viktigere enn AKP(m-l)fs. SV er et organisatorisk uttrykk 
for en politisk bevegelse i arbeiderklassen og andre deler av 
det arbeidende folket (småbønder, fiskeribefolkningen, mel
lomlagene) og er ideologisk sett ennå så uferdig, ukonsoli- 
dert at en kritikk av de reformistiske tendensene i SV vil 
åpne for et langt mer reelt og avgjørende politisk-ideologisk 
kampfelt. - Dersom AKP(m-1) som en "kompensasjon" for sitt 
snevre klassemessige grunnlag hadde vært en organisasjon med 
en utviklende marxistisk diskusjon - internt som eksternt - 
ville dets funksjon og "historiske" rolle vært en annen. Vi 
ville hatt muligheten for en fruktbar motsetning mellom en 
stor politisk masseorganisasjon med basis i arbeiderklassen 
og en konsolidert, liten marxistisk gruppering.
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Opprettelsen av SV markerer ikke et oppgjør med reformismen, 
bare et brudd med dens mest høyresosialdemokratiske utgave. 
Mangelen på teoretisk og prinsippiell kamp i arbeiderbevegel
sen gjør at dets grunnplan står "åpent" for reformismens kon
solidering. Men den samme åpenhet gir også andre muligheter. 
Opprettelsen av SV betyr i dag konkret muligheten av å reise 
problemet om reformismen med et visst grunnlag i arbeiderbe
vegelsen. Dette har lenge bare vært mulig i universitets- 
kretser o.l.. SV representerer ikke noe ideologisk nytt, men 
det er skapt en situasjon som åpner for et ideologisk kamp
felt i arbeiderklassen. Det er bare i slike situasjoner at 
det er mulig for de revolusjonære sosialistene å formidle 
marxismen ut over de snevre sosiale skrankene og omsette den 
i praksis.

SV vil etter alt å dømme få et prinsipp-program som tar av
stand fra reformismen. Men reformismen overvinnes selvsagt 
ikke med dette. Reformismen er ikke bare en ideologi, men 
også en form for politisk praksis. - På bakgrunn av de ideo
logisk uensartete forutsetningene i SV vil prinsipp-program- 
met måtte inneholde en del "nødvendige og unødvendige" uklar
heter og kompromisser. Det vil likevel med sitt blotte nær
vær stille medlemsmassene overfor den politiske kjensgjerning 
at de må ta standpunkt til det. I dette ligger det en mulig
het til å reise marxistiske problemstillinger ut over de sir
kler hvor det hittil har vært mulig.

3. DNA og reformismen. Noen ideologiske effekter av den.

DNAfs reformisme har en solid basis i den norske arbeider
klassens politiske erfaringer, særlig fra midten av 30-årene, 
uten at den dermed på grunnplanet nødvendigvis er gitt en 
klart formulert form. Derfor kan dens "underbevisste" tyngde 
og treghet i klassen lett feilvurderes. Det var DNAfs lykke 
at det kom til regjeringsmakten gjennom parlamentariske valg 
på et tidspunkt da de økonomiske konjunkturene var i ferd med 
å snu. Dette skjer samtidig med at de sosialdemokratiske 
partiene utenfor Norden var på defensiven overfor fascismen, 
og NKP - i likhet med de øvrige europeiske kommunistpartiene 
- var i ferd med å bli politisk ødelagt på grunn av deres av
hengighet av Komintern under Stalin.

Fra sin posisjon som regjeringsbærende parti kunne DNA gjen
nomføre en statsintervensjonistisk politikk. At staten enga
sjerer seg med inngrep i, den kapitalistiske økonomien er i og 
for seg ikke noe historisk nytt - det nye med sosialdemokra
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tiet er at statsintervensjonismen dermed får en basis i ar
beiderklassens store flertall3 slik dette flertallet kommer 
'politisk til uttrykk gjennom valgene• Dermed ble det mulig 
for DNA å foreta en "harmonisering” av forholdet mellom den 
politiske maktutøvelsen i landet og de økonomiske og sosiale 
krisene - innenfor rammen av det borgerlige demokratiet. 
Arbeiderklassens aktuelle politiske lederskap - og dermed i 
stor grad klassen selv - ble på en avgjørende måte trukket 
inn i en innenforparlamentarisk sammenheng. - De fascistiske 
maktovertakelsene i Europa skremte. I land som Italia og 
Tyskland kunne ikke de økonomiske og sosiale motsetningene 
"løses" gjennom en slik harmonisering av motsetningen mellom 
maktforholdene i produksjonen og på den politiske scene. Der
for ble en borgerlig unntaksstat av fascistisk karakter "nød
vendig" i disse landene.

DNA var det eneste partiet som kunne bringe den borgerlige 
statsmakten "på høyde" med de samfunnsmessige problemene og 
samtidig bevare det borgerlige demokratiet som denne stats
maktens politiske form. Intet annet parti i regjeringsposi
sjon kunne "med demokratiske midler" garantert muligheten og 
troverdigheten av den "klasseforsonende" Hovedavtalen mellom 
LO og NAF fra 1935.

Det at arbeiderklassens reelle politiske lederskap på denne 
tiden kom til regjeringsmakten innenfor rammen av en demokra
tisk form for det borgerlige klasseherredømme, bidro til å 
"nøytralisere" og ytterligere tilsløre parlamentarismens 
klassekarakter. Gjennom sin egen politiske praksis ble ar
beiderbevegelsens flertall stående som garantist for parla
mentarismen. Demokratiet kunne da ikke framstå som en form 
for klasseherredømme, men som demokrati rett og slett - sær
lig i kontrast til de fascistiske maktovertakelsene som satte 
alle former for demokrati til side. I den grad motsetningen 
mellom det borgerlige og proletære demokratiet hadde eksi
stert i agitatorenes politiske språkbruk, forsvant den nå 
fullstendig ut av den politiske tenkning i lederskapet. Den 
politiske praksis, som DNA var viklet inn i, overvant de 
eventuelle "prinsippielle betenkelighetene" om denne praksis
ens fundamentale begrensninger - som måtte ha forekommet. 
Arbeiderbevegelsens store flertall har i dag gjennom sin egen 
praksis akseptert en definisjon av demokratiet som noe til
nærmet klassenøytralt. Når så vel DNA, AIK som SF understre
ker at de er demokratiske sosialister, så er denne felles 
stadfestelse mulig fordi motsetningen mellom borgerlig og 
proletarisk demokrati er utslettet i de politiske ideologenes 
bevissthet. - I sitt prinsipp-program fra 1973 har NKP funnet
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en plass for stortinget også etter den politiske maktovertak
elsen til arbeiderklassen, - som et ledd i strategien for 
sosialisme. NKP er blitt "tvunget" til å gjøre dette ut fra 
det legitimasjonspresset fra borgerlig-demokratisk og anti
kommunistisk hold partiet er blitt utsatt for - dersom det 
villle fungere som parti innenfor rammen av de gitte vilkår: 
parlamentarismen. - Heller ikke AKP(m-l) kan når alt kommer 
til alt tenke seg det proletære demokratiet (proletariatets 
diktatur) som noe annet enn en "kraftig utvidelse" av demo
kratiet (jfr. partiboka, s. 29) - ikke som et kvalitativt 
nytt demokrati. Ifølge dette hevder partiet at under sosia
lismen må "arbeiderklassen og det arbeidende folket gis (I) 
materielle muligheter til å delta i politiske avgjørelser"
(s. 33). Hvem skal "gi" klassen disse mulighetene? Hvor 
kommer det "demokratiske tilbudet" til arbeiderklassen fra? 
AKP(m-l) kan bare tenke seg demokratiet "på vegne av" arbei
derklassen. AKP(m-l)fs programpost om proletariatets dikta
tur fungerer som en ideologisk bekjennelse, uten betydning 
for den politiske kampen i dag, en "ideologisk besvergelse" 
som skal verne det mot reformismens og revisjonismens snik
ende innflytelse.

DNAts politisk integrerte praksis har trukket opp rammene for 
den betydning begrepet demokrati kan ha i dagens "spontane" 
politiske praksis. Alle partiene på venstresiden har vært 
nødt til å definere seg i forhold til DNA som det store par
tiet med basis i arbeiderklassen og det politiske initiativ 
gjennom 40 år. Samtidig var DNAfs politikk en tid ledsaget 
av reelle forbedringer i arbeiderklassens sosiale livsvilkår 
under kapitalismen, slik at det lenge kunne se ut som om det 
var dette partiets politikk som var hovedårsaken til disse 
forbedringene, noe partiet selv har forsøkt å gi et ideolo
gisk inntrykk av. Men etter som tiden går og en ny genera
sjon av arbeidere vokser fram under nye sosiale betingelser, 
der en har "glemt" de harde 30-årene, mister den sterke iden
tifikasjonen med DNA sitt ideologiske grep på klassen så å si 
av "naturlige" grunner, uten dermed at vi kan si at klassen 
"revolusjoneres" eller tar et oppgjør med reformismen.

Det var etterkrigstidens langvarige høykonjunktur - betinget 
av gjenoppbyggingen - som sikret DNA den økonomiske stabili
tet som var grunnlag for dets "suksessrike" reformisme. Det 
vesentlige er at denne økonomiske og politiske utviklingen 
er en del av arbeiderklassens faktiske erfaringer.

Selv om flliten til DNA har slått sprekker, så behøver ikke 
dermed tilliten til den form for politikk DNA stod for før, ha
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blitt mindre, hverken i SV eller mellom de politisk uorgani
serte. I dag er kapitalismen inne i en mer "normal” utvik
ling med raskere skiftninger mellom høy- og lavkonjunkturer. 
Sammenhengen mellom de konjunkturmessige forutsetningene og 
den relativt vellykkede DNA-reformismen er likevel ikke til
strekkelig erkjent. Derfor kan vi av SVTs ledende ideologer 
få høre at SVTs oppgave er å ta opp igjen den "radikale" 
politikk DNA tidligere førte.

Det vil være en alvorlig feil å tro at denne positive hold
ningen til DNAfs fortid bunner i et bevisst opportunistisk 
forsøk på å løsrive enda flere velgere fra DNA. Uttalelser 
av dette slaget er ærlig ment og har sikkert et nedslagsfelt 
i DNAts ettertraktete velgermasse. SV har derfor ingen selv
stendig reformistisk ideologi og heller ingen selvstendig 
situasjonsbestemmelse, slik DNA hadde i 30-årene og som 
gjorde det manøvreringsdyktig på en "ledende" måte innenfor 
rammen av reformismen. Som et reformistisk parti var DNA på 
høyde med den sosiale og politiske situasjonen. Det kom bl. 
a. til uttrykk i at det klarte å forene arbeidernes med små- 
bøndenes og fiskernes interesser ut fra de gitte forutsetnin
gene. Betingelsene for en slik allianse mellom "by og land" 
er i dag endret. For det første er antallet småbruk og små- 
fiskerier gått ned som en følge av "strukturrasjonalisering" 
i disse næringene. For det andre er disse næringene selv 
underlagt en kapitalisering som undergraver småprodusentenes 
tidligere styrke gjennom de kooperative næringsorganisasjo
nene. Dette tvinger gjennom en økt spesialisering i jord
bruk og fiske - som igjen påskynder proletariseringsprosesse- 
ne og fraflyttingstendensen. "Oljeeventyret" vil ikke bremse 
denne utviklingen. Politikken fra 30-årene kan ikke gjentas. 
Dens materielle grunnlag er ikke til stede. Alliansen kre
ver en ny politikk om den skal opprettholdes - på grunnlag av 
en ny klasseanalyse.

SV vil få visse vansker med å tilrive seg en ledende, for 
ikke å si revolusjonerende rolle om det ikke tilegner seg en 
selvstendig situasjonsbestemmelse og politikk. Etter valget 
1973 har SV ikke klart å strukturere politisk de motsigelsene 
som nå ytrer seg som spontan misnøye på gulvet. Den svake 
politiske markeringen i forbindelse med oppgjøret i Jern og 
Metall våren 1974 viser dette. At det ikke klarte å utvikle 
den taktisk gunstige situasjonen som forelå mellom forhand
lingene (med det knappe flertallet for et anbefalt forslag) 
og uravstemningen, skyldes ikke bare organisatoriske svak
heter. Det som skjedde - eller riktigere ikke skjedde - var 
på mange måter dekkende for SVTs stilling så vel fagpolitisk
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som organisatorisk. Det er først og fremst gjennom slike 
ubehagelige overraskelser for SVTs lederskap og medlemmer at 
det som en masseorganisasjon vil lære gjennom sin egen prak
sis og se nødvendigheten av en ideologisk og teoretisk avkla
ring i hele forbundet. 1)

4. DNA's taktikk overfor SV og AKP(m-l) rs applaus.

DNAfs taktiske mottrekk overfor SV framover vil være sammen
satt og oppvise mange tilsynelatende motstridende drag. Ut 
fra nødvendigheten av å ødelegge SV vil en snart imøtekomm
ende, snart avvisende holdning til SV ikke nødvendigvis være 
uttrykk for vakling fra DNATs side, men snarere for en syste
matikk som går ut på å spre mest mulig forvirring og splitt
else i SV. Dette kom til uttrykk bl.a. l.mai i år. Der hvor 
det var fellesarrangementer i samorganisasjonens regi, var DNA 
forsiktig med noen kritikk av SV. Der hvor det var splitt
else, la ikke DNA fingre imellom. Stortingsgruppas leder, 
Oddvar Nordli, kunne samme måned annonsere et "nytt oppgjør 
med kommunistene". Han gjør ikke dette uten forutgående dis
kusjoner i partiledelsen. DNA har trukket et skille i SV 
mellom "demokratiske sosialister" og andre krefter, (Jfr. 
Einar Gerhardsen i Arbeiderbladet 6.6.1974.) Den felles mål
setting mellom DNA og den demokratisk-sosialistiske fløyen i 
SV er intet mindre enn "den demokratiske sosialisme". Samti
dig forsøker DNA å utnytte den skepsis som eksisterer mot 
kommunismen - for å kjøre inn en kile mellom det partiet opp
fatter som de demokratiske og ikke-demokratiske kreftene i 
arbeiderbevegelsen. NKP skal skilles ut.

I fagbevegelsen vil DNA forsøke å avpolitisere utviklingen av 
motsetningene ved å spille på at de fagorganiserte vanligvis 
nærer en større lojalitet overfor fagbevegelsen enn overfor 
partiene. "Enhet i fagbevegelsen" blir en viktigere parole 
for DNA enn noen sinne. - Denne taktikken ble mesterlig gjen
nomført i forbindelse med den store arbeiderdemonstrasjonen i 
Bergen 22.mars mot prisstigningen og i tiden etterpå. Først 
fikk demonstrasjonslederne - som alle enten er medlemmer ell
er sympatisører av DNA - ca. 5000 arbeidere til militant å 
demonstrere sin misnøye med lønns- og prisutviklingen. En 
måned senere fikk de samme demonstrasjonslederne 71% av disse 
arbeiderne til å stemme ja til forhandlingsresultatet, sam
menkoblet med finansminister Kleppes "pakke". Pakken ble jo 
framstilt som et resultat bl.a. av denne demonstrasjonen. - 
På premisser som Ragnar Kalheim kanskje ikke var klar over, 
hadde han trolig rett når han kom med den "famøse" uttalelsen
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om at medlemmene av Jern og Metall i Bergen ikke kunne ha 
"forstått" forslaget som var ute til avstemming. 2)

For å få denne manøveren til å virke troverdig, framhevet, 
demonstrasjonslederne, som bestod av framstående tillitsmenn 
i det lokale fagforeningsapparat, at de ville ha stemt nei 
til forhandlingsresultatet isolert sett, men sammen med regje
ringens "pakke" ble det totale bildet annerledes. På denne 
måten kunne de ivareta sin militans og samtidig være politisk 
lojale overfor DNA. De hadde vist sitt samfunnsansvar. SV 
var for anledningen helt utmanøvrert.

På steder der DNA ennå har kontroll i fagbevegelsen, vil vi 
nok komme til å oppleve flere slike korte, militante misnøye- 
demonstrasjoner på et snevert, økonomistisk grunnlag. De 
truer ikke et øyeblikk kapitalen - og er heller ikke rettet 
mot kapitalen, men mot "de politiske myndigheter" (f.eks. mot 
bystyret i Bergenj hvilket var tilfelle 22.mars.) Derimot 
gir de arbeiderne en anledning til å lufte sin misnøye - uten 
at det får noen konsekvenser. På denne måten vil DNA, i Sam
organisasjonens og de lokale klubbenes regi, demonstrere sin 
"kampvillighet" og forsøke å ta innersvingen på SV. "Enheten 
i arbeiderbevegelsen" vil bli forsøkt reetablert på et apoli- 
tisk fagforeningsgrunnlag.

En slik tilsynelatende avpolitisering av misnøyen og motset
ningene i fagbevegelsen skal kompensere de kollektive utmel- 
delsene av DNA. I likhet med det kollektive medlemsskapet 
har disse manøvrene til funksjon å holde grunnplanet i arbei
derbevegelsen i et politisk vakuum (= "enhet"). Bare gjennom 
en slik passivitet kan DNA ha håp om å beholde sitt grep over 
fagbevegelsen. (Jfr. DNAfs invitt til "enhetsdiskusjoner" på 
fagbevegelsens grunn, juni 1974.)

På lang sikt er imidlertid den politiske passiviteten på 
grunnplanet noe som også undergraver DNAfs aktive støtte 
nedenfra. Det har allerede ført til en politisk degenere
ring i DNA, og særlig i forholdet mellom partiet og grunnpla
net i fagbevegelsen. Dermed kuttes navlestrengen til arbei
derklassen over og partiet trues av sin egen undergang.

Som et regjeringsbærende parti gjennom en rekke årtier har 
det hatt til oppgave å administrere kapitalen og "forsone" 
såvel motsetningene mellom arbeid og kapital som mellom de 
ulike fraksjoner av borgerskapet, og mellom borgerskapet og 
småborgerskapene. Fordi' det ikke selv aktivt tar del i bor
gerskapets og småborgerskapenes indre motsetninger - men er
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hevet over deres klassefraksjoner - har DNA vært det eneste 
stabile regjeringsalternativ, selv med mindretall i Stortin
get, For å løse denne oppgaven ville en aktiv politisk kamp 
i arbeiderklassen bare være til skade. Siden partiets opp- 
gavebevissthet går i retning av å lede "samfunnsutviklingen" 
som 1aeVhet> og ikke arbeiderklassens politiske utvikling ut 
fra egne vilkår, vil også den ideologiske tilknytning til 
arbeiderklassens politiske tradisjoner neddempes og utydelig- 
gjøres, Dette oppløser i sin tur arbeiderklassens forhold 
til sine egne politiske tradisjoner - også de sosialdemokra
tiske* Dermed undergraves muligheten for "kommunikasjon" 
mellom partiet og klassen - også innenfor rammen av et refor- 
mistisk ideologifelt. DNA!s reformisme blir en høyre-refor- 
misme, mens det før krigen representerte en "aktiv" venstre- 
reformisme som arbeiderklassen - ut fra de sosiale forholdene 
- lett kunne engasjere seg i og identifisere seg med.

Denne oppgavebevisstheten som setter hensynet til "helheten" 
over hensynet til klassen, er ikke et konspiratorisk påfunn. 
Den er blift påført partiet av utviklingen av motsetningene i 
kapitalismen, en utvikling partiet aldri har hatt de teoreti
ske forutsetningene for å møte med en revolusjonær strategi. 
Ved at partiet kom til regjeringsmakten og rekrutterte sine 
egne medlemmer til stillinger over alt i det borgerlige 
statsapparatet gjennom de mekanismene som det selv kontroller
te, framstod det etterhvert som et stat sunderstøtt ende parti. 
Liksom dette statsapparatets sentrale oppgave er å tilrette
legge betingelsene for kapitalismens reproduksjon, måtte 
dette uvilkårlig bli DNATs egen oppgave - om partiet nå var 
klar over det eller ei.

Selv cxn DNA historisk sett er på defensiven, så besitter par
tiet en betydelig taktisk dyktighet på det parlamentariske 
planet. På grunn av den grunnleggende parlamentariske inn
stillingen i SVfs lederskap, ikke minst i stortingsgruppa 
selv, vil SV vanskelig vinne den tilstrekkelige politiske og 
ideologiske distanse til det parlamentariske spillet. Dets 
parlamentarikergruppe vil være lett å lokke ut i dette spil
let - i stedet for å avsløre det. Sammen med mangelen på en 
klart artikulert politikk for arbeidet i fagbevegelsen, mani
festerer SV seg som en taktisk usikker organisasjon, lett 
sårbar for DNATs manøvre, særlig dersom DNAfs ytterste høyre
fløy foretar en forståelsesfull neddemping av sine standpunk
ter og utadvendte virksomhet.

DNA som helhet ligger imidlertid så langt til høyre etter at 
det har mistet det som fantes av en venstrefløy, at en for
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siktig tilnærming til venstre aldri vil kunne komme ut over 
det verbale plan. Skulle det bli reell politikk, ville DNA 
trolig komme til å gjennomgå en høyreavskalling. Men nettopp 
en verbal tilnærming til SV vil kunne være en brukbar tak
tikk. DNA vil kunne framstille seg som om det nok har det 
samme politiske mål som SV - sosialismen! - bare med den for
skjell at de sistnevnte er noe mer "utålmodige". (Einar 
Gerhardsen i l.-mai tale 1974.) Fordi lederskapet i SV i det 
alt vesentlige selv representerer en reformisme og forstår 
seg selv som pådrivere til DNA, så vil radikale talemåter fra 
DNA i mange tilfelle være tilstrekkelig til å gjøre SVTs 
lederskap usikre og vaklende i en rekke situasjoner. DNA vet 
godt at en slags "enhet" med SV, f.eks. gjennom felles Sam- 
organisasjons-opptreden 1 .mai på sosialdemokratiske, "uklare" 
premisser, vil skape økt frustrasjon på SVTs venstrefløy.
For de revolusjonære elementene i SV betyr sosialisme nødven
digvis noe annet enn for reformistene. Denne frustrasjonen 
kan lett ta ukontrollerte, individuelle former - spesielt så 
lenge denne fløyen ikke makter å framstå som en fløy, som kan 
gi en noenlunde enhetlig kritikk av den usikre, reformistiske 
praksisen. Hva er vel da mer naturlig enn at DNA - på et
uforpliktende plan - strekker seg litt til venstre for å fyre
opp under illusjonene i SVfs lederskap om å trekke DNA over 
på en mer "arbeidervennlig" linje og øke de interne motset
ningene? Men den alvorligste hindring for at DNA skal kunne 
gjennomføre en ødeleggende taktikk overfor SV, ligger på kort 
sikt i dets egne indre problemer. Disse er imidlertid fram
skyndet av tillitskrisen mellom partiet og velgermassen. Så 
lenge denne krisen er tilstede vil SV nok kunne klare seg - 
selv om det ikke selv makter å utvikle en klar og enhetlig 
politikk. Når avskallingsprosessen fra DNA er stoppet opp og 
partiet er fallt på plass - vil kravene om en klar politikk
fra SV ha større betydning. Så lenge DNA er stort nok til å
være regjeringsparti alene9 vil lederskapet i SV trolig ikke 
føle seg kallet til å forberede regjeringsdeltakelse for par
tiet. Dersom ikke SV innen denne tid har konsolidert seg 
politisk på en revolusjonær linje - vil forslag om regjer
ingssamarbeid med f.eks. DNA utløse dype motsetninger i det 
nye partiet. I så fall vil SV legge opp til en kollisjons
kurs med seg selv.

Den politiske utviklingen innenfor SV som kan skille ut mot* 
setningene etter deres reelle skillelinjer - som uten tvil 
vil komme til å gå på tvers av de hittil organisatoriske lin
jer - er ennå ikke kommet i gang. - Som en masseorganisasjon 
uten strukturerte indre motsetninger - som er det eneste som
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kan utvikle SV politisk - vil SV lett stå åpen for DNAfs tak
tikk, Faren for en demoraliserende og oppløsende virkning 
etter for mange mislykkede opptredener av dem vi har sett 
våren 1974, er uten tvil til stede. Uten en politisk struk
turert venstrefløy vil ikke SV være i stand til å formulere 
eller sette ut i praksis en politikk som gir de politiske 
kampene i arbeiderklassen en riktig retning etter de reelle 
skillelinjene og som fører klassen selv framover.

AKP(m-l) vil selvfølgelig applaudere fra sidelinjen hver gang 
DNA utmanøvrerer SV taktisk og skaper frustrasjon mellom SVTs 
revolusjonære elementer. SVfs svakhet.organisatorisk og 
manglende politiske enhet vil gi AKP(m-l) en slags gratis 
"legitimitet" som "det eneste sanne revolusjonære partiet" 
her i landet. AKP(m-l)fs muligheter til å "terrorisere" de 
politiske drivhusmiljøene på universitetene og lignende ste
der hvor arbeiderklassen er fraværende, vil ikke bli dårlige. 
Selv om det ikke har noen politikk som kan støtte opp om de 
sosialistiske tendensene mellom studentene utenfor AKP(m-l) 
og utvikle en sosialistisk studentbevegelse på et bredt 
grunnlag, så har det fortsatt et apparat som effektivt kan 
stoppe slike konkurrerende tendenser - eller utviklingspro
sesser som det ellers ikke ville kunne kontrollere. Dette 
har i all hovedsak vært "m-l-bevegelsens" bidrag til den 
politiske bevegelsen på universitetene de siste 3-4 årene 
allerede: å "sementere" den på et aksjonistisk, praktisis-
tisk nivå.

Men etter at SV har dukket opp, vil AKP(m-l) bli helt avhen
gig av å leve i kamp med SV, særlig på universitetene. Da 
erfaringene viser at det kommer lite fruktbart ut av en poli
tisk kamp med AKP(m-l), bør SV ikke prioritere kampen om 
hegemoniet i studentorganisasjonene uten å være helt sikker 
på å vinne den. Med sin organisatoriske, manipulatoriske 
effektivitet vil AKP(m-l) lenge bestemme de rent praktiske 
betingelsene for en slik kamp. SV må følge en selvstendig 
linje for den politiske kampen på universitetene. De som 
først og fremst vil tjene på dette, er de ikke-organiserte 
studentene som er i bevegelse mot venstre. Overfor disse vil 
SV kunne ha en utviklende og skolerende funksjon om det leg
ger opp til en selvstendig, nøktern studentpolitikk på et 
marxistisk grunnlag.

Gjennom den taktiske (les: opportunistiske, prinsippløse) 
neddemping av Stalin-spørsmålet - en neddemping som har på
gått siden EEC-kampen - vil AKP(m-l) gjøre seg forhåpninger 
om å rédusere de ideologiske hemningene som enkeltstående,
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frustrerte revolusjonære i SV (og andre steder) måtte ha for 
å slutte seg til "fortroppen". Men da disse har hele sin 
politiske identitet grunnlagt på et mer eller mindre klart 
formulert revolusjonært alternativ mellom DNATs reformisme og 
stalinismen, vil eventuelle overganger til AKP(m-l) uten tvil 
få et visst irrasjonelt preg over seg - da det bare vil være 
mulig dersom de lukker øynene for Stalin-spørsmålet og skyver 
det foran seg. Av samme grunn er det lite trolig det vil 
skje ofte.

I DNAfs og AKP(m-l)?s forhold til SV ser vi en viss prinsipi
ell likhet i holdningen til taktiske spørsmål. I begge til
felle er taktikken bestemt utfra nødvendigheten av å styrke 
partiet, ikke hva som fører arbeiderklassen framover. Begge 
legger de opp til en taktikk som skal sprenge SV. Enhver 
sosialist med den politiske realitetssansen i behold vet at 
AKP(m-l)Ts plutselige bekymringer for det tsjekkoslovakiske 
folket våren 1974 var betinget av behovet for å skape splitt
else i SV: (At Bresjnev-doktrinen - som var i virksomhet i 
1968 - bare er en stadfestelse og en presisering av Stalins 
avtale med vestmaktene fra 1944/45 om "interessesoner" i 
Europa, "glemmer" AKP(m-l) å minne sine tilhengere om.)

AKP(m-l) omtaler ikke lenger SF og NKP som sine "taktiske 
hovedfiender". Det legger nå heller opp til en "enhetspoli- 
tikk" med SV. Hensikten er den samme. AKP(m-l)?s "inn- 
trykksfulle" sjølkritikk på dette punktet skyldes ikke en 
grunnleggende revurdering av SV-part&ne, men ganske enkelt 
at disse nå er blitt sterkere, kommet på offensiven, mens 
"m-l-bevegelsen" har stagnert. AKP(m-l) må føre en mer "for
sonende linje" for ikke selv å bli totalt isolert. AKP 
(m-l)fs "sjølkritikk" er ikke på noen måte et oppgjør med de 
stalinistiske tendensene som hele tiden betinger at AKP(m-l) 
skifter "maske" etter omstendighetene.

I "venstresekterismens glade dager" foretrakk SUF å ta en 
generalkonfrontasjon med "den taktiske hovedfienden". EEC- 
kampens smertefulle erfaringer har fått Tron 0grim til å 
framstå som en "oppriktig" angrende og "ærlig" politiker. 
AKP(m-l) vil være et ansvarlig parti. Det ville være naivt 
å tro at all denne oppriktige sjølkritikken ikke hadde en be
stemt politisk hensikt: Få en fot innenfor de politiske mot
setningene i SV - for slik å sprenge "venstre" fra "høyre". 
SV-partene er altså fremdeles den "taktiske hovedfienden". 
AKP(m-l) har bare skiftet navn på den.
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Denne holdningen til taktikk utvisker forskjellen mellom tak
tikk og opportunisme. I likhet med DNA er det avgjørende for 
AKP (m-1) T s egen skjebne på litt sikt at SV ødelegges. Det 
betyr organisatorisk gevinst for begge parter - selv om den 
norske arbeiderklassen vil tape på det. - Ut fra disse poli
tiske kjensgjerningene må SV utarbeide en bestemt politikk 
overfor begge disse partiene.

5. ST, partiteorien og parlamentarismen.

De politiske og organisatoriske svakhetene som vil prege SV 
de første årene, må forstås på bakgrunn av at SV vesentlig 
er et organisatorisk resultat av et parlamentarisk innrettet 
valgforbund mellom ulike politiske grupperinger, - selv om 
den politiske samlingen i SV på ingen måte er tilfeldig ut 
fra de motsetningsforhold som i lengre tid har eksistert i 
arbeiderbevegelsen. SV (og det nye partiet) er altså ikke 
et produkt av åpen klassekamp og vil bære preg av det. Det 
er i dag derfor et tilsvarende åpent spørsmål hvor godt SV 
som helhet vil tåle de påkjenningene som klassekampen før 
eller senere vil utsette det for.

Et prinsipp-program med revolusjonære perspektiver gii marx
istene et legitimt arbeidsgrunnlag i SV som politisk masse
organisasjonj men det vil ikke være tilstrekkelig til å 
sveise det kommende partiet godt nok sammen til en enhetlig 
opptreden i vanskelige situasjoner. Enheten i partiet vinnes 
vesentlig i kamp med omverdenen, med andre grupperinger, sam
men med den interne skolering. Ethvert prinsipp-program kan 
fungere tvetydig når de interne motsetningene øker som et 
resultat av ytre press. De stridende parter vil alle søke å 
finne belegg for sin politikk i prinsipp-programmet. Og 
egentlig er det bare gjennom slike motsetninger at et prin
sipp-program settes på prøve og virker politisk ansporende på 
partiets medlemmer.

Det er i hovedsak kombinasjonen av to faktorer som frambrin
ger et revolusjonært klassekampparti: intern skolering og 
ekstern politisk klassekamperfaring i kollektive former. Et 
revolusjonært parti kan ikke "bygges" uten gjennom klassekamp. 
De uorganiserte massene - som partiet fungerer i forhold til 
- har ikke, og kan ikke ha, en teoretisk forståelse av et 
slikt partis nødvendighet. Derimot vil massene ut fra sin 
egen erfaring gjennom de politiske kampene kunne se dets nød
vendighet, Uten denne basis i massenes erfaringer vil det
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ikke være mulig å "bygge" et parti i organisk tilknytning til 
den klassen som det politisk er en del av. Derfor er det 
heller ikke noen prinsipielt forskjell mellom et (leninis
tisk) parti og en partibyggende organisasjon. Den partibyg- 
gende organisasjonen kan bare utvikle seg til et parti gjen
nom tilknytningen til massenes erfaringer ved at det oppviser 
evnen til å gi disse erfaringene en revolusjonær utviklings
retning. Et parti er bare et mer fullstendig organisatorisk 
og politisk utviklet uttrykk for den gjensidige avhengighet
en mellom massene og deres revolusjonære lederskap.

Da et forholdsvis høyt klassekampnivå er nødvendig for at en 
utviklingsprosess av dette slaget skal komme i gang, er det 
skadelig at organisasjoner proklamerer seg som "partibygg
ende" uten å ha sosial basis i klassen og i dens politiske 
erfaringer. Dette vet vi er blitt gjort i Norge mer enn en 
gang de siste årene. Det uttrykker derfor en alvorlig mis
forståelse av så vel de politiske konjunkturene i klassekam
pen de senere år som av partiteorien. 3) - Derimot kan visse 
forberedelser til en slik "partibygging" foretas i situasjo
ner med en "svak dialektikk" mellom klassen og vitenskapelig 
sosialisme. Sentralt mellom disse står den teoretiske skole
ring av de arbeidere, intellektuelle og andre som alt oppvi
ser en solid motivasjon for langvarig politisk arbeid.

De krampaktige forsøkene som har vært gjort rundt om i Europa 
på å "bygge Partiet" uten at de objektive og teoretiske for
utsetningene har vært til stede for->det, har gitt dem et 
sterkt preg av å være produkter av en rent subjektiv viljes- 
anstrengelse (voluntarisme) og brakt den leninistiske parti
teorien i vanry. Ordet "partibygging" har fått en sekterisk 
klang. Enhver liten "marxist-leninistisk" sekt med respekt 
for seg selv forstår seg som en partibyggende organisasjon, 
eller som et ledd i en slik. En slik selvforståelse har 
hverken noe med marxisme eller leninisme å gjøre.

Et leninistisk parti kan - utfra den gjensidige erfarings- 
prosessen mellom massenes og deres revolusjonære lederskap, 
avantgarden, - med en viss rett også kalles et masseparti. 
(Nettopp dette er det Lenin gjør bl.a. i et brev til Iskra 
av 23.november 1903, hvor det omtales som "a party of the 
masses". Coll. Works, bnd. 7, s. 117, Moskva 1965.) Lenini
smen opphever tendensielt motsetningen mellom masse og avant
garde. Avantgarden er en avantgarde bare i den grad denne 
motsetningen er opphevet, bare i den grad den er massenes 
avantgarde, har sin materielle og politiske "operasjonsbase" 
i massene på et marxistisk grunnlag, overvåkes og kritiseres
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av massene * Skaffer partiet seg en annen basis enn denne, 
f.eks. i sammensmeltingen med et statsapparat som Bolsjevik- 
partiet under Stalin, opphører det å være massenes parti. At 
et parti er et masseparti i leninistisk forstand vil si at 
det er massenes parti, - ikke primært at det er "masse" men
nesker med i det. Partiets størrelse bestemmes utfra de kon
krete politiske arbeidsvilkår - som innbefatter klassens 
politiske og kulturelle nivå - og oppgaver det har. Et stort 
parti er ikke et ubetinget gode. Det vil bl.a. være vanske
lig å "passe på", "overskue", for de ikke-partiorganiserte 
massene, fordi et stort parti lett utvisker forskjellen mel
lom parti og masse og dermed dialektikken mellom lederskapet 
og massene. (Lenin stilte seg uhyre skeptisk til den store 
veksten i medlems stokken i årene før han døde.) Et stort 
parti vil vanskeligere kunne bli et instrument for klassen. 
Det vil lett kunne bli en "institusjon" med sin egen rett, 
en sosial institusjon, snarere enn en politisk organisasjon.

Per Maurseth har i en artikkel i Sosialistisk Årbok 1974 
(Pax) gått prinsipielt mot det han kaller en leninistisk 
"partimodell". Artikkelen er viktig. Den har gått som 
serie i Orientering høsten 1973. Han argumenterer for et 
løst sammensatt masseparti, som stiller små krav til sine 
medlemmer, "mens det samtidig tilbyr (!) medlemmene innsats- 
og aktivitetsmuligheter uten begrensning..." (s. 56) Proble
met blir nå: Hvem, hvilken instans i partiet er det som skal 
"tilby" medlemmene ubegrensede aktivitetsmuligheter? Sen
tralkomiteen? Sentrale, men uformelle sosiale "klikker" i 
partiets sentrum? Eller skal medlemmene bare ta seg selv til 
rette? Vil det stilles krav til medlemmene om å sette seg 
inn i partiets allmenne politiske og prinsipielle grunnlag? - 
Hvis dette grunnlaget er marxistisk, ville det ikke da nød
vendigvis kreve en viss aktivitet hos medlemmene, visse for
pliktelser til å skolere seg? Hvem har fullmakt til å "påse" 
at slike krav faktisk følges opp i praksis? Hvilke konse
kvenser vil det få om kravene ikke følges opp? Vil det ha 
noen konsekvenser i det hele tatt? Det løse, uforpliktende 
massepartiet stiller flere problemer enn det løser. Maurseth 
regner selv opp en del av disse.
Massepartier av denne karakter åpner i alle fall døren på 
vidt gap for en slags "omvendt" byråkratisk sentralisme: en 
liten, men aktiv partikjerne stilt overfor en uforpliktet, 
passiv og utilstrekkelig skolert medlemsmasse. Hvilke for
utsetninger vil det alminnelige partimedlem få for å "titte" 
de sentrale instansene i kortene når de aktivitetsmessige og
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skoleringsmessige forutsetningene for dette mangler? Hvilke 
korrektivmuligheter vil ledelsen ha nedenfra dersom medlemm
enes forutsetninger for å ta stilling til og være med å ut
kjempe de motsigelsene som før eller senere vil oppstå i de 
aktive, sentrale delene av partiet - er mangelfulle? Hvil
ken trening vil partiet som helhet få i å føre en åpen dis
kusjon overfor de uorganiserte massene på alle viktige poli
tiske motsetninger innenfor partiet - ("slik nettopp den leni
nistiske partiteorien krever, se Lenins brev til Iskra) - 
dersom ikke dets alminnelige medlemmer skaffer seg forutset
ninger til å skille mellom vesentlig og uvesentlig, mellom 
politiske og personlige motsetninger, mellom prinsipielle 
motsetninger og "klikkvesen" i det interne partilivet? Og 
hvilken tillit vil de uorganiserte massene ha til et parti 
som ikke tåler at massene blir vitne til dets indre, politi
ske motsetninger? Forskjellen mellom et løst masseparti og 
de interne mekanismene i et stalinistisk parti er vesentlig 
at det første er mer "liberalt" i sine interne forhold, min
dre organisatorisk, mindre mistenksomt, enn det siste. I mas
separtiet vil de indre motsetningene bryte ukontrollert og 
udisiplinert ut, i det sistnevnte vil de bli forsøkt under
trykt og holdt interne så lenge det lar seg gjøre - ved 
hjelp av alle slags organisatoriske virkemidler. I begge 
tilfelle blir den fruktbare utviklingen av indre motsetninger 
vanskelig.

Maurseths argumentasjon for det løse masseparti er basert i 
følgende forutsetning som tas som uproblematisk gitt:
"Det er uten videre klart at en arbeiderbevegelse som forut
setter at kapitalismen kan avskaffes og sosialismen kan inn
føres gjennom gradvise reformer, ikke har bruk for noe 
eliteparti av kommunistisk type." (s. 52.)
Med andre ord: Den løse nmassepartimodellen” er en direkte 
konsekvens av en reformistisk strategi. Her skal ikke argu
menteres for nødvendigheten av en væpnet revolusjon, mot re- 
formistenes evige "håp" om en legalistisk og fredelig veg til 
sosialismen. (Bevisbyrden for den "fredelige vegens" prin
sipielle mulighet ligger i alle tilfelle på reformistenes 
skuldre, ikke på de revolusjonære.) Men vi kan med Maurseth 
understreke at det eneste som "uten videre er klart", er at 
et parti som ikke kan erkjenne nødvendigheten av å ødelegge 
den borgerlige klassestaten, som et strategisk nødvendig ledd 
i kampen for sosialismen, behøver på ingen måte å ta mål av 
seg til å bli et enhetlig, disiplinert klassekampparti. Et 
løst og lite enhetlig masseparti kan som helhet aldri drive
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det lenger enn til å fungere innenfor rammen av den borgerli
ge legalismen, selv om det makter å mobilisere massene.

Et stort masseparti vil alltid romme flere politiske strøm- 
ninger, reformister og revolusjonære. Det er nettopp ut- 
kjempingen av motsigelsene mellom disse strømningene som vir
ker politisk mobiliserende og utviklende. Dette behøver ikke 
å betraktes som en historisk "ulykke”. Og under visse histo
riske vilkår - f.eks. i relativt rolige klassekampsituasjoner 
i land med lange borgerlig-demokratiske tradisjoner - vil 
nettopp massepartiet kunne være en brukbar, kanskj.e den ene
ste praktisk mulige organisatoriske formen som disse nødven
dige motsetningene kan utkjempes fruktbart gjennom. Få ting 
er derfor mer skadelig i et parti enn gjensidige moralske 
beskyldninger om at den andre parten "egentlig vil" splittel
se o.l.. Derimot vil det være en ulykke for arbeiderklassen 
om disse viktige motsetningene i partiet skulle stå uløste og 
lamme det i en konkret og avgjørende klassekampsituasjon som 
krever en besluttsom og enhetlig opptreden av så vel partiet 
som av klassen. Klaésen finner fram til den enhetlige opp
treden kun gjennom sine politiske og faglige organisasjoner. 
Partiets oppgave er å påskynde utviklingen av en slik hand- 
lingsenhet i'klassen. Dette kan partiet bare klare dersom 
det selv makter å opptre enhetlig.

Ser vi på premissene for den raske partidannelsen ut fra 
valgforbundet, merker vi oss at et sentralt argument for at 
dette burde skje før 15.mars 1975, er at partiet måtte være 
en realitet "i god tid før kommunevalget 1975". Denne begrun 
nei sen gikk igjen innenfor alle nivåer i SV.. Ikke bare tids 
rammene, men også de politiske rammene for partistiftelsen 
trues på denne måten å bli bestemt av de parlamentariske be
givenhetene. Partiets første store oppgave blir en rent par
lamentarisk affære, dets praksis blir alt i utgangspunktet 
siktet inn på dette - uten at dette er blitt diskutert til
strekkelig på bred basis i partiet, uten at partiet som hel
het vil være konsolidert på en prinsipiell avveining av val
gets betydning i den politiske delen av klassekampen. (Det 
er verdt å merke seg at også hastverket med å stifte AKP 
var bestemt av en parlamentarisk begivenhet, stortingsvalget 
1973.)

På én abstrakt måte er SV klar over farene for å bli innfan- 
get av parlamentarismen og dermed bli et tradisjonelt parti 
med stor avstand mellom grunnplanet og toppen. Partiets par
lamentariske representasjon kan komme til å skape en "akse"
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mellom partiledelsai og parlamentarikergruppen. Partiets 
ledende folk er å finne i denne akse - det er disse som re
presenterer partiet utad, det er deres uttalelser de almin
nelige partimedlemmer må forsvare overfor andre, det er denne 
akse som lett vil gi massene det dominerende bilde av partiet 
Jo mindre medlemmene er konsolidert på en prinsipiell vurde
ring av parlamentarismen, jo mindre stortingsgruppas repre- 
sentativitet på vegne av hele partiet kan bli trukket i tvil, 
desto lettere vil partiets politiske selvforståelse stå 
innenfor rammen av parlamentarismen, - For å skaffe motvekt 
til dette heter det i SV at parlamentariste og utenomparla
mentariske aksjoner må ”gå hånd i hånd".

Nå er det egentlig ingen alvorlig motsetning mellom de to 
formene for parlamentarisk praksis. Som et statsorgan,
”hevet over” de umiddelbare motsetningsforholdene i borger
skapet og mellom borgerskapet og de øvrige klasser, kan ikke 
parlamentet fungere om det ikke til stadighet drives en uten
omparlamentarisk kamp som kanaliseres gjennom partiene, 
interessekamporganisasjonene og de administrative delene av 
statsapparatet inn i parlamentet. Uten denne utenomparlamen
tariske kamp som i "siste ledd” omformes til en parlamenta
risk, ville parlamentet henge i tomme luften, - Selv den mest 
naive liberaler måtte innrømme det parlamentariske strevets 
avhengighet av det utenomparlamentariske.

Selv omfattende politiske kamper i arbeiderklassen er ingen 
garanti mot partiets parlamentariske selvforståelse. Visse 
former for venstreorientert reformisme kan bare utvikle seg 
om det drives utenomparlamentariske kamper med parlamentarisk 
siktemål, i verste fall for å skaffe arbeiderpartiene regje
ringsmakten innenfor rammen av den borgerlige konstitusjonen. 
(Jfr. DNAfs politiske praksis i 30-årene.) Et marxistisk 
klassekampparti med en prinsipiell, avklaret holdning til det 
parlamentariske arbeidet ville nettopp unngå å bli ”spontant” 
manøvrert inn i en slik situasjon at det måtte ta regjerings
makten innenfor en borgerlig konstitusjon for å administrere 
kapitalismen. - Fagbevegelsens press mot parlamentet og de 
politiske myndigheter i enkeltsaker der det er nødvendig, som 
f.eks. momssaken, truer normalt ikke et øyeblikk parlamentets 
stilling. Utenomparlamentariske aksjoner med et parlamenta
risk siktemål vil ofte bare komme til å styrke parlamentets 
stilling og legalitet i de undertrykte klassenes øyne. Idet 
en legitimerer den utenomparlamentariske kampen, legitimeres 
samtidig den parlamentariske.
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Den utenomparlamentariske redningsaksjonen for "norsk sjøl
råderett" - som konkret innebar et forsvar for det nåværende 
parlamentariske styresett mot en europeisk "utbuling" av 
dette - har ikke svekket tilliten til Stortinget på et prin
sipielt grunnlag. Tvert i mot. Folks lyst og tillit til å 
drive politikk igjen ble vekket til live - men vesentlig 
innenfor de samme grunnleggende rammer. Samtidig er bevisst
heten om det legitime i å bruke "ukonvensjonelle", utenompar
lamentariske kampformer styrket - og dette er i seg selv et 
viktig framskritt, da aksjoner av denne type, kan i kraft av 
begivenhetenes gang, føre til en type politiske konfrontasjo
ner - uten at det "opprinnelig var meningen" - som får kon
stitusjonens klassekarakter lettere til å framstå og utvikler 
den politiske klassebevisstheten på et bredere og dypere 
grunnlag. - Men villigheten til å bruke ukonvensjonelle for
mer er ingen garanti for innholdet i politikken.

Også SV!s valgsuksess synes å ha styrket Stortingets "moral
ske" stilling.i bevisstheten til en del SV-politikere. Berge 
Furre har karakterisert de 16 SV-representantene som "folkets 
spydodd inn i parlamentet". (På et åpent SV-møte i Åsane, 
oktober 1973.) Denne "spydoddens" funksjon er selvsagt ikke 
å systematisk avkle parlamentarismen dens prinsipielle be
grensning og klassekarakter. Det er snarere tenkt slik at 
SVTs stortingsgruppe i sitt daglige parlamentariske virke 
skal basere sin virksomhet i en aktiv støtte fra grasrota - 
til forskjell fra andre partier. Idealet er at "grasrota" 
skal fungere som "utredningsapparat" for stortingsgruppa3 
ikke omvendt, at stortingsgruppas oppgave skulle være å opp
lyse velgermassen om forhold i staten og samfunnet som "gras
rota" ikke selv har informasjoner og kunnskap om. Det grunn
leggende perspektivet er altså en utenomparlamentarisk kamp 
til støtte for en parlamentarisk.

Vi må altså skille mellom en utenomparlamentarisk politisk 
praksis som utfolder seg innenfor rammen av konstitusjonen 
med parlamentariske siktemål, og en revolusjonær som har til 
siktemål å velte det borgerlige klasseherredømmet utøvet 
gjennom hele den borgerlige staten. Den revolusjonære kamp
en forener den parlamentariske med seg i den grad det er nød
vendig for de konkrete saker og for samtidig å framføre en 
utadvendt kritikk av parlamentarismen. Dette siste gjøres 
vanligvis best og mest konkret dersom den revolusjonære beve
gelsen også er representert i parlamentet og bruker de kon
krete sakene til samtidig å avdekke "konstitusjonens" funk
sjonsmåte og klassekarakter. Gjennom deltakelsen i valg o.l.
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har de revolusjonære grupperingene en god anledning til å 
foreta slike konkrete avsløringer som får større deler av 
massene til selv "å stille de riktige spørsmål" og dermed 
utvikle seg politisk.

Når det fra SV-hold så ofte blir understreket at stortings
representantene alene ikke kan gjøre noe, og slett ikke 
"holde DNA i ørene", så er det legitimt for å forebygge lett
vinte illusjoner om hva en stortingsgruppe kan gjøre i det 
hele tatt. Hen skal mobiliseringen av den såkalte grasrota 
ha som sitt overordnede siktemål å bakke opp om de sakene 
SV-representantene slåss for på tinget, så vil massene aldri 
kunne bli noe annet enn støttespillere for parlamentarikerne 
og aksen til partiapparatet.

Nå kan vi i dag selvsagt ikke si om SV at det foretar en 
"kanalisering" av arbeiderklassens revolusjonære potensial, 
"fører den bak lyset", for det ville forutsette at det i dag 
faktisk var tilstede en spenning, en politisk motsetning i 
arbeiderklassen mellom en revolusjonær og en (venstre)refor- 
mistisk politikk. En slik spenning fins ganske enkelt ikke. 
Men om det perspektivet som SVfs lederskap hittil har kjørt 
fram på den utenomparlamentariske kampen blir det eneste i 
SV, så vil SV heller aldri bidra til å utvikle en slik nød
vendig motsetning. For det er bar£ gjennom slike motsetnin
ger i klassen at klassen selv bringes framover og revolusjo
neres. Parlamentsgruppen skulle omvendt være støttespillere 
for den revolusjonære, utenomparlamentariske kampen. Dens 
primære oppgave skulle være å avsløre parlamentarismen i til
knytning til de konkrete sakene, ikke rettferdiggjøre den, 
kort: styrke erkjennelsen av at klassen organiserer seg poli
tisk og faglig på sitt eget klassemessige grunnlag3 uavhengig 
av de parlamentariske og korporativistiske sammenhengene.

Hva kommer til å skje med det nye partiet som helhet dersom 
det ved valget sender mange av sine aktivister inn i kommune
styrer og kommunale utvalg og nedsylter dem i et tidkrevende 
og resultatfattig politisk arbeid - uten først å ha konsoli
dert partiet på en prinsipiell vurdering av det parlamenta
riske arbeidets betydning som et rent taktisk ledd i det 
marxistiske partiets praksis?

Vi skal ikke hevde at en konsolidert marxistisk holdning til 
spørsmålet om valgdeltakelse er en nødvendig forutsetning 
for at SV!s bidrag i valgkampen skal ha en positiv funksjon. 
Selv om SV ikke framstod med noen revolusjonær taktikk ved
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valget 1973, hadde det likevel positive effekter for arbei
derklassens politiske stilling som helhet ~ relativt til 
situasjonen før valget. En stor valgoppslutning om SV ville 
nettopp påskynde oppbruddstendensene fra høyresosialdemokra- 
tiet. Men ville en slik ideologisk begrenset målsetting 
være tilstrekkelig for det nye partiets valgdeltakelse i 
1975?

Siden SVfs svakheter gjenspeiler på ,en åpen måte arbei
derklassens svake klassekampstilling i Norge i dag, samtidig 
som det er tilstede en viss politisk bevegelse, så åpner SV 
for en del nødvendige politiske erfaringer på et relativt 
bredt grunnlag i arbeiderklassen - på "godt og ondt”. Gjen
nom SV er det åpnet et felt for politiske "læreprosesser" i 
arbeiderklassen. For at disse læreprosessene skal føre klas
sen framover og ikke desillusjonere den, vil det måtte være 
en sentral oppgave for det nye partiet å legge hovedvekten 
på disse prinsipielle tingene i sin valgpropaganda. Bare en 
økt forståelse og erfaring av det borgerlige demokratiets 
prinsipielle begrensning som en politisk form for klasse- 
herredømmey vil styrke klassens bevissthet om nødvendigheten 
av dens selvstendige organisering og politiske kamp utenfor 
de borgerlig-demokratiske sammenhengene. Her ser vi det 
positive ved SV: Det er den eneste politiske organisasjonen 
i Norge som i overskuelig framtid kan stå i et gjensidig 
politisk utviklingsforhold til arbeiderklassen og samtidig 
føre den framover i forhold til dagens nivå. SVfs flertydig- 
het og usikkerhet er nettopp uttrykk for dette innvendige ut- 
viklingsforholdet til klassen - et realistisk uttrykk for 
dialektikken mellom parti og klasse i den aktuelle historis
ke situasjon. Problemet blir å føre denne utviklingen vide
re i en revolusjonerende retning.

Om det nye partiet ville makte å få fram revolusjonære per- 
spektiver på det borgerlig-demokratiske arbeidet, ville mye 
være vunnet. Selv om det ikke blir dets "valgprofil", så 
vil det kunne reise en viktig politisk-ideologisk kamp i 
partiet etter adekvate politiske skillelinjer. Dersom disse 
motsetningene utvikles i en åpen, disiplinert diskusjon i 
partiets eksterne organer, vil det i seg selv være et stort 
framskritt. For det første vil det være mulig for folk uten
for partiet å ta stilling til motsetningene og dermed utvikle 
seg selv politisk. For det andre vil partiet i en slik dis
kusjon kunne demonstrere en prinsipielt riktig måte å behan
dle politiske og ideologiske motsetninger på. Selv om par
tiet som helhet vanskelig vil kunne komme fram til en konso
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lidert enighet på disse spørsmålene, ville en slik form for 
partipraksis være bedre egnet til å vekke massenes tillit 
enn om massene så at viktige motsetninger ble undertrykt og 
partiets enhet framstod på tvilsomme premisser. - Derimot 
vil et masseparti som rent prinsipielt aksepterer en parti- 
teori av den type som Maurseth står som advokat for og som 
uten at det er blitt gjort klart gjennom åpne diskusjoner, 
forutsetter en reformistisk strategi, i lengden vanskelig 
kunne utvikle seg til noe annet enn en "blind" valgmaskin.

6. SV og de marxistiske smågruppenes stilling.

En stillingtagen til SV kan ikke begrense seg til en vurde
ring av SVTs dominerende ideologi. Hvis spørsmålet om med
lemsskap skulle avgjøres ut fra slike kriterier alene, ville 
saken vært enkel.

En isolert ideologisk stillingtagen gjør i realiteten sammen- 
smeltingen av den marxistiske vitenskapen med arbeiderbeveg
elsen umulig. . Nettopp fordi .arbeiderbevegelsen ikke vil 
kunne være revolusjonær i sin politiske handlingsbevissthet 
og organisering før denne vitenskapen er tilstede i dens 
politiske kamper, kan ikke de som i første omgang fungerer 
som "marxistiske teoretikere" vente med sin tilslutning til 
arbeiderbevegelsen til denne er blitt revolusjonær. En slik 
holdning ville være åpenbart selvmotsigende. Den konkrete 
vurderingen av den konkrete situasjonen er avgjørende også 
for spørsmålet om organisatorisk tilknytning. For mindre 
enn 10 år siden var det ikke mulig å reise marxistiske pro
blemstillinger i politiske organisasjoner med en reell basis 
i arbeiderklassen. Det fantes hverken noen politisk venstre- 
bevegelse i klassen eller marxister som kunne gjøre det. I 
dag vil dette være mulig i SV, delvis som et resultat av 
studentbevegelsen omkring 1970, dels som et resultat av opp
bruddet fra DNA som skjer uavhengig av de politiske strømnin- 
gene i studentmassen. Bare i SV møtes disse to tendensene 
(sammen med andre tendenser). Den "spontane", ukontrollerte 
høyredreiningen i SV våren 1974 endrer ikke dette perspekti
vet. Når SV hevder at det vil legge marxismen til grunn for 
sin politikk, må dette tas alvorlig og ikke harselleres over 
- slik så vel AKP(m-l) som Kommunistisk Universitetslag (KUL) 
i Oslo gjør. (Jfr. f,eks, KULTs Gnisten, nr. 1/74.)

De marxistiske smågruppene er i deres politiske praksis be
tinget av de samfunnsmessige arbeidsdelingene de er et offer
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for. Politisk solidariserer de seg med arbeiderklassen som 
de bare har et abstrakt, teoretisk begrep om - ingen levende 
kollektive erfaringer med. Deres mer eller mindre korrekte 
teoretiske begrep om klassens historiske rolle og samfunns^ 
messige stilling blir ikke formidlet med erfaringer fra poli
tiske og sosiale kamper sammen med klassen på det aktuelle 
politiske og erfaringsmessige kampnivå den befinner seg. 
Smågruppene har alle på en eller annen måte tilknytning til 
studentbevegelsen og de "ville" streikene omkring 1970. Ett 
viktig element i studentbevegelsens erkjennelse vår den mer 
eller mindre velbegrunnede vissheten,om reformismens (og 
revisjonismens) teoretiske og politiske fallitt i kampen for 
sosialismen. Deres politiske aversjon mot en reformistisk 
dominert arbeiderbevegelse er derfor ikke bare betinget av 
den sosiale adskillelse fra klassen, men er også forståelig 
ut fra ideologiske hemninger.

Forsøkene på å overvinne denne isolasjonen kan skremme. 
AKP(mrl) (og det svenske kommunistpartiet, SKP, tidligere 
Kfml) forsøkte å overvinne de politiske effektene av denne 
gjennom en prinsippløs høyredreining - blandet opp med høy
tidelige forsikringer om å være "den norske arbeiderklassens 
organiserte, revolusjonære fortropp" (AKP(m-l)fs prinsipp- 
program sil , vedtatt på stif telseskongressen). I og med at 
den politiske situasjonen på venstresiden i Norge er foran
dret gjennom SVTs nærvær - som gir de revolusjonære realis
tiske arbeidsbetingelser innenfor arbeiderbevegelsen uten å 
måtte oppgi de grunnleggende prinsippene - burde eksperimen
tene med de såkalte marxist-leninistiske grupperingene som 
definerer seg som pavtibyggende organisasjoner - uten at. de 
objektive betingelsene er tilstede for det - nå kunne av
sluttes. Med marxistiske smågrupper menes her primært 
grupper som KUL, KA, KAG/B, Spartakusgruppa, Marxist-lenihis- 
tisk ungdom (MLU , Bærum) , Oktobergruppa (4.1nt.)0gså AKP(m-l) 
er på mange måter en slik smågruppe - en "forvokst" smågrup
pe - som har bevart sitt smågruppe-preg til tross for sin 
relativt store medlemsmasse, sitt faste apparat og forlags
virksomhet som etterhvert utgjør den materielle basis for 
dets ledende personer. Alle - unntatt KA - befinner seg i 
det store og hele utenfor arbeiderklassen. Med større eller 
mindre rett har de alle marxistiske pretensjoner. Men deres 
innvirkning på arbeiderklassens politiske utviklingsretning 
er minimal.

Arbeiderklassens politiske handlekraft og selvbevissthet 
(klassebevissthet) utvikles gjennom mange nivåer og følger
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ingen på forhånd opptrukket linje. Det er klassens konkrete 
og mangfoldige erfaringsbakgrunn som bestemmer dens utvik
lingsretning som helhet. Det er erfaringene fra det nære 
livsmiljøet sammen med erfaringene fra arbeidsplassene og 
fra stridighetene og kampene mellom arbeiderbevegelsens 
ulike politiske organisasjoner og fløyer. Det er først gjen
nom dette siste nivået at marxismen når fram til klassen som 
"ledetråd” for handling. Den umiddelbare, ikke nødvendigvis 
revolusjonære, men visselig solidaritets skap ende klassefølel
sej som var tilstede i større grad før 2. verdenskrig, er i 
dag svakt utviklet. Når DNA klager over splittelsen i arbei
derbevegelsen, er dette bare et organisatorisk uttrykk for at 
klassens erfaringsgrunnlag for å betrakte seg selv som klasse 
i dag er mer utilstrekkelig enn tidligere. Trygve Bratteli 
har sikkert rett i at i vanskelige sosiale situasjoner vil 
arbeiderklassen nok erfare det sosialt forned- 
rigende i ikke å ha enhet i arbeiderbevegelsen. (Arbeider
bladet 7.6.1974.) Selv om det er høyst usikkert om det blir 
DNA som klarer å føre klassen sammen politisk igjen, så synes 
den tenksomme Bratteli å ha forstått at så lenge klassen ikke 
oppfatter seg selv som klasse3 som en omfattende politisk 
aksjonsenhet, så vil den heller ikke oppfatte noen del av 
arbeiderbevegelsen som sitt politiske lederskap (- langt 
mindre som sin "organiserte/ revolusjonære fortropp", samme 
hva AKP(m-l) måtte mene). Klassens politiske selvforståelse 
er alltid innvendig forbundet med arbeiderbevegelsens organi
sasjoner, Disse er nødvendige i klassens politiske utvik
ling - samtidig som dens egen revolusjonerende utvikling er 
en nødvendig forutsetning for at noen av arbeiderbevegelsens 
politiske organisasjoner skal kunne utvikle seg til å bli 
klassens "avantgarde".

Selv om vi prinsipielt (den leninistiske partiteorien) tar 
avstand fra et løst masseparti av den type som bl.a. Maur- 
seth har gått inn for, så må vi nettopp ut fra en leninis
tisk synsvinkel erkjenne at i den aktuelle situasjonen i 
arbeiderbevegelsen er det bare et "masseparti" som overhodet 
vil være mulig som organisatorisk og politisk motkraft til 
DNA. Bare et slikt masseparti - med en oppriktig vilje til 
å legge marxismen til grunn - skaper på lang sikt realist
iske muligheter for en videre utvikling i retning av et mar
xistisk klassekampparti. Intet ville være mer uleninistisk 
enn å "kreve" som en betingelse - at det leninistiske partiet 
skulle umiddelbart realiseres i praksis gjennom en enkel 
"partibygging". Det er dette de selvproklamerte "partibygg- 
erne" alltid hevder. Derfor forveksler de også - i likhet
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med Maurseth - den leninistiske partimodellen med Lenins 
partiteori. Den organisatoriske partimodellen var i høy 
grad betinget av det kulturelle og politiske nivået i den 
russiske arbeiderklassen - og dessuten "tilpasset" det bor- 
gerlig-tsaristiske klasseherredømmets maktorganer og for- 
følgingspraksis for å skaffe seg manøvreringsdyktighet.
Fordi det kulturelle nivået (analfabetismen) var lavere enn 
det politiske i den russiske arbeiderklassen - mens det 
altså forholder seg omvendt i den norske - krevde det en be
stemt taktikk i'oppbyggingen av det marxistiske klassekamp- 
partiet. Det måtte bygges opp som et lite parti, som klass
ens "generalstab", for det var bare et uhyre lite mindretall 
som hadde de kulturelle forutsetningene for å tilegne seg 
marxismen. Men samtidig beveget "generalstaben" seg i mass
ene som fisken i vannet. Dette var den eneste mulige tak
tikk for å forene marxismen med massene gjennom handling - 
som var en forutsetning for den politiske og sosiale revolu
sjon.

Følgende prinsipielle målsetting med den politiske organise
ringen må i Norge som i Russland, i Kina osv., være den 
samme: forene den vitenskapelige sosialismen med arbeider
klassens egne kamperfaringer. Dette kan bare skje gjennom 
partiorganisering. For at denne forening skal bli en reali
tet, må vi ta det praktiske utgangspunkt i det aktuelle kamp- 
nivå. For å ta vare på den leninistiske partiteorien i den 
politiske praksis i dag må vi oppgi den leninistiske "parti
modellen". Bare den gradvise sammensmeltingen av marxismen 
med arbeiderklassens kamperfaringer vil "konstituere" klass
ens avantgarde. Bare gjennom denne sammensmeltingsprosessen 
kan grunnlaget for en demokratisk sentralisme, tilpasset de 
særegne forutsetningene, vokse fram. En demokratisk sentra
lisme i et parti uten tillit i massene, uten marxismen som 
dets "levende sjel", uten klassebevisste medlemmer - er en 
parodi, og en direkte latterliggjøring av partiteorien. I 
hvilken grad en slik utviklingsprosess vil omfatte hele SV 
og deler av andre eksisterende politiske grupperinger, er et 
åpent spørsmål som bare utviklingens gang selv kan gi svar 
på. I dette perspektivet må smågruppenes rolle vurderes.
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7. KUL om SV og "den fascistiske faren".

En organisasjon som Kommunistisk Arbeiderforbund (KA) - tid
ligere Marxist-leninistisk Front i NKP - har sosial basis i 
arbeiderklassen, men vinner ingen politisk gjenklang der - av 
lett forståelige grunner. Det forhold at KA er en liten 
gruppe er selvsagt intet argument mot dens berettigelse og 
framtidsutsikter. Dens muligheter innsnevres først og fremst 
av at KAts politiske forståelse representerer en ideologisk 
fastfrysning i den stalinistiske puberteten. KATs ideologis
ke tilknytning til Kominterns "3. periode" (et mekanisk opp
stilt "klasse mot klasse") er dels betinget av at organisa
sjonens kjerne også representerer en historisk kontinuitet 
fra Kominterntiden - til forskjell fra AKP(m-l) som har hengt 
seg på Kominterntradisjonen post festum.

Dette hardnakkede ideologiske standpunkt - en forkjært form 
for prinsippfasthet - har små utviklingsmuligheter til å 
bringe KA på høyden med den sosio-økonomiske og politiske 
virkeligheten. Det appellerer ikke til arbeidernes politiske 
virkelighetssans og nøkternhet. Fordi den ikke kan knytte 
seg til massenes egne erfaringer, vil venstre-stalinismen ved 
en skjerpet klassekamp-situasjon i Europa falle utenfor de 
reelle politiske og sosiale utviklingstendensene. Da har 
høyre-opportunismen bedre "framtidsutsikter". Med sine vel
utviklede følehorn for de ideologiske "stemninger" som er ute 
og går - særlig i mellomlagene, mellom studentene etc. - vil 
den alltid kunne "peile seg inn" i den ideologiske konjunktu
ren disse sjiktene bærer oppe og slik holde det flytende en 
tid.

Kommunistisk Universitetslag i Oslo (KUL) har valgt å alli
ere seg med KA, - dette ut fra den allmenne nødvendigheten av 
på litt lenger sikt å ha en tilknytning til arbeiderbevegel
sen. Som intellektuelle har de imidlertid falt for tilbøye
ligheten til å avvise SV på rent ideologiske premisser: SV 
er reformistisk, - enkelt og greit.

Selv på det allment-ideologiske nivå er KULTs argumentasjon 
tvilsom. I skriftet "Stortingsvalget, Sosialistisk Valgfor
bund og den korporative stat" (Oslo 1973) tenkes overgangen 
fra en venstre-sosialdemokratisk politikk til en korporativ- 
istisk legalisme ("hvit fascisme") som en rent lineær over
gang. "SV kan ikke annet enn å bidra til å lamme arbeider
bevegelsens kampkraft." (s. 13, uth. her.)
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Dette ville imidlertid bare vært tilfelle dersom det faktisk 
fantes andre deler av den totale arbeiderbevegelsen i Norge 
som i dag eller i overskuelig framtid representerte en større, 
mer reell kampkraft enn SV. "Arbeiderbevegelsens kampkraft" 
blir hos KUL følgelig en rent abstrakt forestilling - uten 
referanse til den empiriske virkeligheten. Videre: "For i 
dag vil legalisme uvegerlig være det samme som korporati
visme", (samme sted, uth. her). Korporativisme settes igjen 
likt fascisme (s. 7).

Selv om KUL har rett i at SV fungerer tilnærmet 100% legalis- 
tisk innenfor rammen av den borgerlig-demokratiske konstitu
sjonen, så er det feil å tro at dette "uvegerlig" er det 
samme som korporativisme, som igjen "uvegerlig" blir til 
fascisme, først "hvit", senere med gode muligheter for å bli 
"brun" (jfr. Gnisten 1/74, s. 2). Korporativisme tenkes av 
KUL i den umiddelbare forlengelse av legalisme. Dersom det 
hele var så enkelt, ville enhver fagforeningspraksis på et 
legalt grunnlag egentlig være en "illusjon" - uten reelle 
siktemål.

Den andre feilen er likhetstegnet mellom korporativisme gene
relt og fascisme spesielt. Denne sammenblandingen gjør det 
bl.a. umulig å forstå forskjellen mellom en reformistisk kor
porativisme (med f.eks. en sosialdemokratisk ideologi) som 
forutsetter fagbevegelsens stilletiende samtykke (også på 
grunnplanet) til samarbeidet med kapitalistklassen og staten,
- og en fascistisk korporativisering som påtvinges arbeider
klassen ved at dens egne organisasjoner forbys og den borger
lige legalismen settes ut av kraft.

Selv om den sosialdemokratiske reformismen forutsetter arbei
derklassens politisk-ideologiske passivitet innenfor en lega- 
listisk ramme, er det feil å hevde at en legalistisk fagfore- 
ningspraksis "uvegerlig" vil føre til korporativisme og fas
cisme. I kraft av at fagbevegelsens primære oppgave er å ut
kjempe motsetningene mellom arbeid og kapital på det økonomis
ke nivået, sikre arbeiderklassens økonomiske stilling under 
kapitalismen, så må fagbevegelsen som en "stabil” organise
ring av klassen på dette nivået, nødvendigvis finne fram til 
en funksjonsmåte innenfor rammen av det borgerlige klasse- 
herredømmets demokratiske form, så lenge denne formen er domi
nerende. Dens dominans er nemlig et uttrykk for bestemte 
klassekampkonjunkturer som setter politiske og ideologiske 
grenser for hva som er mulig å gjøre og drive gjennom med 
utenforlegalistiske kampformer, som setter grenser for i
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hvilken grad slike kampformer faktisk er mulige. Også fag
bevegelsens prinsipielle begrensning som arbeiderklassens 
organisasjon ligger i dette forhold. Hen dette er ikke noe 
argument for å forkaste legalistisk fagforeningspraksis. 
Derimot vil det vise seg nødvendig å opprette "illegale" 
kamporganer utenfor den legale fagbevegelsen og som trer i 
funksjon når de legalistiske rammene må sprenges. Det er 
ikke her tale om noen uløselig motsetning mellom en legalis
tisk og en "illegal" faglig kamp (uavhengige streike- og 
støttekomiteer o.l.), men om et fleksibelt samvirke hvor 
nødvendigheten av den siste må erkjennes av arbeiderklassen 
gjennom erfaringene med den legalistiske kampens begrensnin- 
ger i konkrete situasjoner.

Endelig synes KUL å hevde åt de korporative organene (av 
reformistisk type) står i den umiddelbare forlengelsen av de 
statlige, at de egentlig er statlige organer: "LO-apparatet 
er i dag et ledd i statsbygningen....Om så ikke hadde vært 
tilfelle, hadde det vært meningsløst å snakke om en korpora~ 
tiv statsdannelse. En slik stat forutsetter per definisjon 
(NB: per definisjonj ) at kollektive Masseorganisasjoner inn
går som elementer i statsapparatet...." (s. 11. vår paren
tes) .

Poenget med de korporative organene under normale borgerlig- 
demokratiske betingelser, uten en borgerlig unntaksstat 
(fascisme etc.) av ett eller annet slag, er at de fungerer 
relativt selvstendig i forhold til9den utøvende statsmakten, 
at klassesamarbeidet skjer gjennom en viss gjensidig over
enskomst mellom f.eks. LO, NAF og regjeringen. Uten denne 
særegne mellomstilling, ville de korporative organene som 
er utgått fra arbeiderbevegelsen, overhodet ikke "oppfylle" 
sin funksjon i det "moderne" borgerlige samfunn. Det er 
også verdt å merke seg at denne type organer fungerer rela
tivt selvstendig i forhold til fagbevegelsens grunnplan for- 
såvidt som dette grunnplanets passivitet garanterer L0- 
apparatets "fullmakter" på vegne av det.

KUL ser det de kaller en "uavvendelig dialektikk i SVTs 
plattform" fra valget 1973:
"Alt snakk om den korporative stat, alt snakk om tiltakende 
fascisering av samfunnet blir bare radikalt frasemakeri om 
en ikke samtidig innser at L(9-apparatet er uløselig knyttet 
til staten. Det er i praksis det svarteste hykleri å skrike 
opp om den fascistiske fare og samtidig gå inn for å gjøre 
LO til arbeidernes "kamporganisasjon" e.l.. Enda verre:
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slikt kan desto lettere føre til at LQ vivkelig bliv en 
effektiv kamporganisasjon ^ for kapitalistene. For LO har 
nå ingen ccnnen mulig utviklingsretning^ like lite som staten 
har det.,! (s, 12, siste uth. her,)
Velvillig tolket har KUL rett i at parolen om å "gjenreise 
LO som en kamporganisasjon" ikke kan gjelde hele LO, for 
dette vil bare bli mulig dersom høyrefløyen, representert ved 
det sentrale LQ-apparatet forsvinner, og dersom LO gjennom
går en "strukturendring" i forholdet mellom lederskap og 
grunnplan. Det er ikke tilstrekkelig bare å kvitte seg med 
LO-toppen, og putte nye folk inn i dén gamle strukturen.
Hvis dette ikke gjøres klart, vil "LO-toppen" bli en mystifi
kasjon som bare tilslører de reelle problemene i fagbevegel
sen, Det må reises en politisk opposisjon i fagbevegelsen. 
Den spirende begynnelsen til dette ser vi i de kollektive ut- 
meldelsene fra DNA, som nettopp SV er den viktigste politi
ske drivkraft bak. Dette er også en forutsetning for å bryte 
opp korporative bånd til statsapparatet.

I dagens situasjon er det ingen annen politisk organisasjon 
enn SV som kan reise en politisk kamp på bred basis i fag
bevegelsen mot statens forslag om et fast råd for pris- og 
inntektspolitikk (jfr. Skånland-utvalget) med store korpora- 
tiviserte fullmakter. Denne saken vil kunne bli utgangs
punktet for en mer omfattende, prinsipiell opposisjon mot 
den sosialdemokratiske reformismens bruk av fagbevegelsen i 
det hele tatt. Å stemple en opposisjon mot korporativise- 
ringen som "det svarteste hykleri" - fordi om den kommer fra 
en gruppering som ikke har et klart teoretisk og prinsipielt 
fagpolitisk grunnsyn - tjener selvsagt bare til å isolere 
den som hevder det. En slik påstand sier rett ut at det her 
dreier seg om et bevisst dobbeltspill fra SVfs side. Hva 
med alle de fagorganiserte arbeiderne som både hevder fag
bevegelsens selvstendighet (jfr. kravet om forbundsvise opp
gjør f fri forhandlingsrett, hevder streikeretten osv.), og 
som samtidig aksepterer at de må vise et visst "samfunnsøko
nomisk" ansvar til gjengjeld? Driver også disse "det svar
teste hykleri"?
Alle historiske erfaringer med fascistiske maktovertakelser 
i land hvor det samtidig eksisterte store reformistiske ar
beiderpartier, viser at noe av det første fascistene gjør for 
å holde makten er å forsøke å ødelegge disse partiene, ikke 
bare forby dem, slik tilfellet kan være med parlamentarisk 
innstilte borger/småborgerpartier. Hvorfor? Fordi de refor-
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mistiske partiene med den brede basisen i arbeiderklassen 
blir en viktigere forsvarer av den parlamentariske statsfor
men ~ en statsform fascistene må skyve tilside for selv å 
komme til makten. Dette forsvaret for parlamentarismen er 
betinget av at reformismen (sosialdemokratiet) i sitt vesen 
er en innenforparlamentarisk politisk ideologi og praksis.
Den er reformismens "konstitusjonelle basis", dens medium. 
Innenfor en samfunnsformasjon er det i lengden ikke plass 
for både et fascistisk og et reformistisk masseparti - så 
lenge den politiske statsformen er den samme. De forutsetter 
hver for seg to forskjellige former for borgerlig statsmakt, 
en demokratisk og en totalitær form. Ved å ødelegge de re~ 
formistiske massepartiene søker fascismen å oppnå to ting:
Så lenge arbeiderklassen i det alt vesentlige er organisert 
politisk gjennom slike partier, blir klassen ødelagt som 
politisk klasse ved at disse partiene ødelegges, (og den ikke 
makter å skape revolusjonære alternative partier som kan 
arbeide politisk i illegalitet). For det andre reduseres mu-' 
lighetene for at en borgerlig-demokratisk statsform skal re- 
konstitueres for raskt. Når det så viser seg at parlamenta
rismen ikke fungerer - som et resultat av økende indre mot
setninger i borgerskapet, i småborgerskapet og i forholdet 
til arbeiderklassen - blir borgerskapet som herskende klasse 
selv avhengig av at arbeiderklassen ødelegges politisk og 
dermed parlamentarismen, som ikke lenger er egnet til å for
midle politisk interessene til de dominerende fraksjonene i 
borgerskapet. Da blir den fascistiske bevegelsen, med sin 
sosiale hovedbasis i småborgerskapene, god å støtte seg til.

Ganske visst har sosialdemokrater (og ikke minst kommunist
ene) gjort store taktiske og strategiske feil i antifascis- 
tiske kamper i Europa. Vi kan trygt hevde at de i kraft av 
disse feilene på sett og vis er "medansvarlige" for fascis
mens seire. Noe helt annet er å. forklare fascismens fram
vekst via den reformistiske arbeiderbevegelsens feil, eller 
som KUL gjør, å gi en vesensbestemmelse av fascismen og 
venstresosialdemokratiet som gjør disse politiske retningene 
til to alen av samme stykke. KULTs argumentasjon for den 
"fascistiske faren" som er forbundet med SV virker kunstig.
Vi får inntrykk av at det er et konstruert forsøk på å bort
forklare SV som det eneste politisk-organisatoriske alterna
tivet for marxister i Norge i dag.
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8. Smågruppenes forhold til den "vanskelige arbeiderklas
sen",

KUL og KA overser den ideologiske realitet på grunnplanet i 
fagbevegelsen. Selv om det eksisterer en opposisjon mot 
"LO-toppen", så er den fremdeles i det alt vesentlige spon
tan. Den uttrykker ingen artikulert politikk, den er ikke 
tilstrekkelig organisert. Derfor får "LO-toppen" fortsette 
sin politikk. Den ideologiske realiteten er tvetydig. Av~ 
stemningen over tariffoppgjøret i Jern og Metall viser dette. 
Flertallet skyldtes vesentlig regjeringens "inngrep" med 
Kleppes "pakke". Denne pakken ble i realiteten et ledd i 
voteringstemaet - selv om det strengt tatt bare var forhand
lingsresultatet som det skulle voteres over. Dermed aksep
terte flertallet i praksis statens inngrep. Det neste skrit
tet er "bare" at denne prosedyre blir formalisert - det vil 
si: rådet for pris- og inntektspolitikk blir en realitet.
Men først når dette neste skrittet tas, vil det være mulig å 
komme til en større avklaring på grunnplanet. De fagorgani
serte vil da møte et utspill som de må forholde seg politisk 
til. 4) Den•sosialdemokratiske ideologien om "samfunns
ansvaret" er legitimasjonsgrunnlagét som LO-apparatets prak
sis flyter på.

I sine politiske overveielser gjør ikke KUL og KA regnskap 
for tingenes faktiske tilstand i fagbevegelsen og arbeider
klassen. Derfor må den politiske taktikken utledes av de 
allmenne sannhetene om arbeiderklassens stilling under kapi
talismen. De antagonistiske klassene framstår som tilnærmet 
entydige størrelser.

Når høykonjunkturen er en realitet - som i Norge det siste 
året - og grunnlaget for en skjerpet lønnskamp er bedre enn 
på lang tid, blir KUL/KA nødt til å forklare fraværet av 
denne lønnskampen på det nivået alle revolusjonære helst vil
le sett den, ved å hevde at arbeiderne blir ført bak lyset 
av sosialdemokratiske fagforeningsledere "av typen Kalheim, 
og tilliggende herligheter" (Gnisten - det norske Iskra - 
nr. 1/84). For KUL og KA er det utenkelig at "faglige til
litsmenn av typen Kjell Fiskerud" (Gnisten 1/74) kan ha ideo
logisk støtte på gulvet. KUL har iakttatt at det har fore
gått en viss venstredreining i forhold til DNA, men: "Det 
er svært viktig å forstå at denne venstredreiningen ikke på 
noen måte skyldtes SV eller noen av deltakerne i SV."
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"Tillitsmenn ay typen Kjell Fiskerud" (osv.) driver altså 
et uvirkelig spill som "ikke på noen måte" har positive virk- 
ninger i retning venstre!

Det skal ikke bestrides at oppbruddet befinner seg i all 
hovedsak på et reformistisk nivå. Men reformismen skyldes 
ikke SV - slik KUL/KA hevder. SV er i det alt vesentlige 
selv et resultat av de samme grunnleggende forhold .som har 
forårsaket venstredreiningen. SVTs rolle har vært "kataly- 
satorens" - det nødvendige organisatoriske mønster for drei
ningen på dens aktuelle nivå. Derfor kan SV som helhet bare 
reflektere det faktiske nivået i arbeiderklassens mast poli
tisk aktive deler til venstre for DNA. Men å benekte at 
dette i neste omgang kan ha en viss påskyndende effekt "ned" 
i klassen igjen - må være helt å. underslå dialektikken mel
lom politisk bevegelse og dens organisatoriske former. I 
denne sammenhengen blir nettopp "typen Fiskerud" og andre 
viktige og uunnværlige for det som skjer. Å tilskrive SV en 
historisk oppbremsende funksjon på sitt nåværende utviklings- 
stadium, (Gniéten 1/74) er dessuten å overvurdere SV!s styr
ke. Er det KA som har vært den organisatoriske forutsetnin
gen for den bevegelse til venstre som KUL' innrømmer er til 
stede i klassen? Eller mener KUL at en slik bevegelse er 
mulig uten politisk organisering i det hele tatt?

Det er i dag fullstendig feilaktig å anklage noen som helst 
organisasjon - det være seg SV eller AKP(m-l) - for at de 
fåtallige kampbevegelser som fins i arbeiderklassen ikke har 
den målsetting og ikke dreier seg om slike aksjoner som de 
revolusjonære helst skulle sett. (Derimot ville en slik kri
tikk være riktig mot f.eks. AKP(m-l) for dets praksis og 
politikk på universitetene og i Kvinnefronten.) En slik kri
tikk av SV blir først aktuell i det øyeblikk SV har bygd opp 
en effektiv organisasjon på arbeidsplassene og gjennom arbei
dernes tillit er i stand til å lede dem. Hvis det da viser 
seg at SV hemmer de faktiske subjektive og objektive utvik
lingsmuligheter som er tilstede i klassen, er det riktig å 
rette en slik anklage mot SV som organisasjon. Men med sitt 
"representative" forhold til det som rører seg på venstre
siden i fagbevegelsen vil en slik anklage i dag indirekte 
være en anklage overfor arbeiderklassen for at den ikke opp
fører seg slik den "egentlig" burde gjøre. Derfor vil KUL 
og KA vanskelig kunne bli tatt helt alvorlig i arbeiderklas
sen.
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KULts egentlige forklaring på at den økte misnøyen ikke har 
ført til skjerpet, revolusjonær klassekamp lyder helt logisk 
slik;
MVi kan bare beklage at det i Norge i denne tida ikke fantes 
et kommunistisk alternativ som kunne fange opp den økende 
misnøyen, Å påstå - slik visse opportunistiske grupperinger 
gjør (KUL tenker her på KAG/B, se nDen politiske situasjonen 
...") - at SV har spilt rollen som påskynder i bevegelsen 
til venstre som fant sted, er å snu tingene fullstendig på 
hodet. Bevegelsen i arbeiderklassen kunne gjerne med en 
kommunistisk ledelse ført ut over venstresosialdemokratiet." 
(Gnisten 1/74.)
Historiens bedrøvelige utviklingsgang forklares altså gjen
nom fraværet av Det kommunistiske partiet! Fordi SV ikke er 
kommunistisk - hvilken skarp iakttagelse! - så har "SVfs 
hovedfunksjon altså hittil vært å fange opp en arbeiderklasse 
i bevegelse, og å hindre en videre radikalisering....For å 
kunne klare dette har Kalheim & co. gjentatte ganger måttet 
tre inn på scenen i røde frakker”.

Dette er den samme form for "kritikk" som AKP(m-l) framførte 
mot Kalheim på møtet i Det norske studentersamfund, Oslo, 
27.4.1974 - der han av AKP(m-l)Ts talere ble utropt til 
"klasseforræder" til stor fornøyelse for en hysterisk forsam
ling av studenter med sitt eget private klassestandpunkt i 
orden. At feilene som SVTs faglige utvalg gjorde i forbin
delse med lønnsoppgjøret og 1.maifeiringen i Oslo skyldes en 
ærlig usikkerhet som reflekterer det aktuelle kampnivået 
og all uklarheten i arbeiderklassen, er utenkelig for både 
KUL og AKP(m-l).

I likhet med AKP(m-l) vil KUL og KA bare høyst motvillig 
kunne akseptere at arbeiderklassen kan gjøre politisk fram
gang - uten at disse organisasjonene behøver å gjøre det.
Den underliggende premiss for. disse grupperingenes politiske 
selvforståelse er at det som styrker klassens stilling all
tid er sammenfallende med det som styrker deres egen. Denne 
tvilsomme identifikasjonen av organisasjonenes framgang med 
klassens uttrykker en kunstig politisk selvforståelse - uten 
dekning i arbeiderklassen. Fra en litt mer edruelig posi
sjon må vi innrømme at det er fullt ut mulig for arbeiderne 
å styrke sine klassemessige posisjoner uten at dette nødven
digvis faller sammen med styrking av organisasjoner med kom
munistiske siktemål. Snarere er den sekteriske holdning som
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de partipolitiske selvbyggerlagene oppviser i sitt forhold 
til den politiske virkeligheten i slike situasjoner, noe som 
svekker kommunismens sak ytterligere.

Vi behøver ikke å gå langt tilbake i historien for å finne 
eksempler på at harde kamper gir arbeiderklassen en relativ 
framgang uten at de har styrket de kommunistiske organisa
sjonene. Det er ikke umulig at vi er på veg inn i en slik 
periode nå - betinget av bl.a. den dype mistro til all kommu
nisme som stalinismen har sørget for å inngyte arbeiderklassen 
med sitt lysende eksempel.

9. Den politiske virkelighet og den "vanskelige marxismen".

I KLL'sog KAfs bevissthet framstår den egentlige arbeiderklas
sen i sin mest rene, idealiserte form. De politiske motset
ningene i klassen, dens mer eller mindre utviklete sosial
demokratiske ideologi, virkningene av antikommunismen (bort-) 
forklares som mer eller mindre uvirkelige tilfeldigheter uten 
noe materielt grunnlag. De empiriske, upassende framtredel- 
sesformene som klassekampen antar blir betraktet som et 
bedragerisk skinn.

KULfs teoretiske berettigelse ligger på det abstrakte, all- 
men-teoretiske nivået. Men den marxistiske metoden består 
ikke bare i å skille."vesen" (produksjonsmåtens lovmessig- 
heter) fra dens "skinn" (Erscheinung, framtredelsesform) - 
men også å vise den nødvendige enheten og forbindelsen mel
lom dem.
I en kompleks kapitalistisk samfunnsformasjon, hvor den kapi
talistiske produksjonsmåten har antatt en ujevn utviklings- 
grad i de ulike bransjer ut fra bestemte historiske og 
naturgitte forhold, vil den ideologiske og politisk-organisa- 
toriske utvikling selv ha antatt en ujevn karakter. Da de 
politiske kampene, som utvikler kortsiktige og langvarige 
allianser, dels følger sin egen logikk ut fra de gitte styr
keforholdene mellom klasseorganisasjonene og ideologienes 
innhold og utbredelse, vil den ikke kunne være en enkel- av
bildning av produksjonsforholdene. Det subjektive, erfar- 
ingsmessige nivået frambringer selv ulike og ujevne forut
setninger for politisk kamp. Alt dette kompliseres ytter
ligere ved at det ved siden av antagonismen mellom arbeider
klasse og borgerskap eksisterer andre klasser og sosiale 
sjikt, delvis med grunnlag i andre produksjonsmåter (enkel
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vareproduksjon), dels med sitt materielle grunnlag i den 
offentlige sektor. Alle disse forholdene tilsammen virker 
på arbeiderklassen og alle andre klasser i deres objektive 
(materielle) og ideologisk-organisatoriske utvikling. Sam
funnsformasjonen skaper ingen ensartet arbeiderklasse, ver
ken i materiell eller i ideologisk forstand. De ulike kapi
taler og bransjer organiserer arbeiderne forskjellig ut fra 
de ulike forholdene i kapitalens organiske og tekniske sam
mensetning. Ulike akkord- og lønnssystemer, ulike former 
for konkurranse innenfor arbeiderklassen splitter og indivi
dualiserer den og skaper dermed et materielt grunnlag for en 
ideologi som tar de herskende forhold som gitt, som hemmer 
utviklingen av politisk solidaritet og klassebevissthet. - 
En politisk analyse som ikke prøver å gripe de empiriske 
framtredelsesformene, vil umulig kunne utarbeide en realis
tisk revolusjonær strategi og taktikk. Dette er mulig bare 
ut fra en forståelse av sammenhengen mellom produksjonsmå- 
ten(e)s mekanismer og de sosiale, ideologiske og politiske 
effektene. En politisk analyse som ikke prøver "å gjøre 
regnskap” for empirien, blir aldri mer enn en halvert materi
alisme. Den er et dårlig teoretisk utgangspunkt for politisk 
handling.

Også de marxistiske smågruppene må, dersom de vil gjøre noe 
i politikken, ta det praktiske utgangspunkt i den virkelige 
situasjonen som massene står i ved å gi en så fullstendig 
analyse av den konkrete situasjonen som det er mulig ut fra 
de gitte teoretiske og erfaringsmessige forutsetningene dis
se gruppene har til enhver tid. De ulike politiske bevegel
ser og oppbruddstendenser som måtte forekomme, må en så for
søke å kanalisere inn i riktige og politisk utviklende ret
ninger. Smågruppene kan bare bidra til dette dersom deres 
politiske realitetssans er tilstrekkelig teoretisk underbyg
get og samtidig oppviser evnen til å "lytte" til massenes 
egne erfaringer - samme hvor utilstrekkelige disse måtte 
være. Men dette forutsetter at de får tilgang til disse er
faringene gjennom en felles politisk praksis med deler av 
massene. Å "beklage seg over" at det ikke fins noe kommunis
tisk parti som kan "fange opp" disse bevegelser og oppbrudds
tendenser - når arbeiderbevegelsens teoretiske og erfarings- 
messige forutsetninger for et slikt parti faktisk mangler - 
er like meningsløst som at AKP(m-l) utroper seg selv til 
den norske arbeiderklassens organiserte, revolusjonære for
tropp. Begge deler appellerer like lite til arbeidernes 
virkelighetssans, og virker mot sin hensikt^ ... i den grad
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dette politiske skrålet når fram til arbeidernes ører i det 
hele tatt.

Gjennom EEOkampen ble også SUF/MLG nødt til å erkjenne nød
vendigheten av å ta utgangspunkt i massenes faktiske nivå.
Men sekterismen måtte slå over i åpen opportunisme. I EEC- 
kampens sluttfase lå m-l-bevegelsens linje til høyre selv 
for Folkebevegelsens. Ved å reservere sosialismen for parti
et må ethvert forsøk på å organisere massene utenfor partiet 
på et sosialistisk kampgrunnlag betraktes "a priori" som et 
"venstreavvik" i seg selv, som bare skremmer folk bort.

Tilfellet AKP(m-l) er en god illustrasjon på hva som skjer 
når innføringen i marxismens ABC mister forbindelsen med det 
utholdende og fordypende teoretiske arbeidet som i motset
ning til den "primære innføring i kunnskapene og den selv
stendige tenkning" (Lenin) bare vil være tilgjengelig for et 
lite mindretall - selv i partiet. (Se Lenin: Om å blande 
sammen politikk og pedagogikk, i Coll. Works, bnd. 8, Moskva 
1962.) I den grad det noen gang har vært tilstede en for
bindelse mellom disse to leddene i den totale teoretiske 
lære- og forskningsprosess i en politisk organisasjon som 
AKP(m-l), så ble denne effektivt kuttet over i løpet av EEC- 
kampen: studier, tillæring av^nytt utdypende teoretisk stoff, 
forsøkene på å orientere seg breiest mulig i samtidens poli
tiske litteratur - også borgerlig - ble sett på med inngrodd 
mistenksomhet, med den konsekvens at m-l-bevegelsens eget 
ABC-kurs degenererte til misforståtte populariseringer som 
bare utvanner marxismen. Studenter*s i bevegelsen - som like
vel arbeider med teoretisk stoff - skulle være forsiktige 
med å benytte studietiden til å drive fram det teoretiske 
arbeidet ut over ABC-stadiet: "FOR MANGE STUDENTER HAR DEN 
PROGRESSIVE DRIVKRAFTA BLITT AVSPORA AV LESNING AV BØKER,
OFTE AV BORGERLIG KARAKTER." (Utkast til beretning for den 
marxist-leninistiske bevegelsen på de høyere lærestedene, 
januar 1974, framlagt på NKST stiftelseskongress, s. 52.)

Politisk har dette ført til at AKP(m-l) er blitt et rent 
administrasjonsapparat for en rekke mer eller mindre oppkon
struerte massekamper. (Jfr. alle "frontene" og "aksjonskomi
teene" som florerer i AKPfs umiddelbare miljøomgivelser. SV 
oppviser her en langt mer nøktern og realistisk holdning.)

AKP(m-l) er på teoriens område det adekvate motstykket til 
KUL. AKP(m-l)fs flate empirisme - noe både KAG/B og KUL har 
kritisert "fortroppen" for fra første stund - motsvares av
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KULfs begrensning til det rent allmenne nivået. Men siden 
KULfs utgangspunkt på dette niyået er så mye mer solid enn 
hva det noen gang har vært i AKP(m-l), kommer ikke KUL til å 
henfalle til empirismen fordi om de vil få vansker med å for
midle sine synsmåter i den politiske bevegelse som fins uten
for Blindern. På grunn av den anti-teoretiske holdningen 
som har bredd seg mellom studentene, dels ved hjelp av at 
AKP(m-l) har fyrt opp under dette, dels på grunn av studen
tenes allmenne lengsel etter "praktiske, konkrete resulta
ter", - en lengsel betinget av deres isolasjon fra det "vir
kelige liv" - vil KULfs måte å aksentuere teoriens- betydning 
på likevel kunne ha sin berettigelse en stund framover. KUL 
må da vurderes i det "totale" bilde og ikke på KUL?s egne 
premisser. Men i lengden ville KULTs rent teoretiske inn
sats kommet bedre til sin rett om de politiske pretensjonene 
til denne gruppen ble dempet noe ned.

KULfs "rene" måte å tenke de aktuelle politiske skillelinjene 
på fører til at de trekker opp slike skillelinjer hvor de 
ikke fins. Politiske aksjoner som f,eks. SV har vært med i 
blir dirigert av "småborgerlige og borgerlige(I!) interesser 
som SV uttrykker" (Gnisten 1/74). På den andre side har de 
et tilsvarende behov for å idealisere de kampbevegelser i 
arbeiderklassen som de selv støtter, mens skillet ikke på 
noen måte er så klart i virkeligheten.

Dette var f.eks. tilfelle med Holmenkollstreiken der KUL 
spilte en aktiv og viktig rolle i støtte-arbeidet på univer
sitetet i Oslo, noe de senere ikke stakk under en stol. De 
vil gjerne se på denne streiken som en selvstendig bevegelse 
i arbeiderklassen, uavhengig av de bestående reformistiske 
og sosialdemokratiske organisasjonene. De ser likeledes et 
meget høyt bevissthetsnivå i denne streiken, der arbeiderne 
har fungert som en fortropp for "hele arbeiderklassen".
(Se ekstranr. av Gnisten: "Kommunistene i ledelsen".) 5)

KUL/KAfs bilde av de "sjølstendige" arbeiderkampene får ikke 
med at disse kampene er avhengig av det aktuelle kraftforhol- 
det mellom organisasjonene innenfor arbeiderbevegelsen - DNA 
medregnet. KUL/KA vil helst se at disse kampene oppstår som 
"troll av eske" utenfor arbeidernes organisatoriske og poli
tiske virkelighet. Deres idealbilde av de selvstendige kam
pene underslår de konkrete vanskene, det politiske og psyko
logiske presset virkeligheten utsetter arbeiderne for. - Det 
dreier seg om konkrete vansker som må overvinnes ved enhver 
"ulovlig" streik dersom den.skal vinne fram, KUL/KA oppvi
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ser her den samme "ayyisende" holdning til arbeidernes kon
krete problemer i streikesituasjoner som Kfml(r) er kjent 
for å oppvise i Sverige. Resultatet kjenner vi; Kfml(r) er 
i ferd med å bli isolert og forlatt av sine tidligere nærme
ste på arbeidsplassene. Denne utviklingen har så forplantet 
seg inn i organisasjonen i form av en klassisk kamp mellom 
"høyre-opportunistene" - som nå vil ro seg inn - og 
"venstre-opportunistene".

KUL og KA kan vanskelig tenke seg at» et kommunistisk parti 
kan (og må) utvikle seg gjennom kampen mellom de eksisterende 
organisasjonene i arbeiderbevegelsen. Det er i denne kampen 
at de ideologiske og politiske brytningene finner sted og som 
de enkelte arbeiderne tar stilling til. Selv om AKP(m-l) har 
slått fast at både KAG/B, KUL og KA er "reaksjonære", (Røde 
Fane nr. 2/74) og "fiender og marxismen-leninismen", så må 
ikke dette avskjære ethvert forsøk fra vår side på å få i 
stand en fruktbar ideologisk kamp med AKP(m-l), dersom det - 
rent unntaksvis - faktisk skulle vise seg å være mulig. Og 
bare dersom smågruppene er i stand til å'oppvise en realis
tisk holdning til SV, vil de kunne ha håp om å nå fram med 
noen av sine synspunkter ut over miljøene på universitetene 
o.l.. - Idealet for KUL/KA er i stedet at det skal utvikles 
et kommunistisk parti gjennom at nye, .ubeskrevne arbeiderlag 
slutter opp om KA, uavhengig av kampen mot sosialdemokratiet, 
mot stalinismen osv..

Med sin idealiserte oppfatning av hva som foregår, eller 
burde foregå, måtte derfor KUL oppfatte KAG/Bfs støtte til 
SV ved valget 1973 og at vi avstår fra å fungere som en selv
stendig politisk kraft til venstre for SV og AKP, som "oppor
tunisme". (Gnisten 1/74.) På akkurat samme måte anklager 
AKP(m-l) KAG/B for "opportunisme" fordi vi heller ikke støt
tet deres linje ved valget! Men her er det primært den syke
lige organisasjonssjåvinismen, ikke den abstrakte politiske 
idealismen, som er drivkraften bak moraliseringen. Til for
skjell fra både KUL og AKP(m-l) har KAG/B fra første stund 
innsett at dets rolle aldri vil være å spille 1. fiolin i 
klassekampen. - For at motsetningene skal være krystallklare, 
finner KUL det nødvendig å gjøre følgende presisering av sin 
aktuelle politiske rolle:.

"KULrS ROLLE
Med dette streikestøttearbeidet har KUL for første gang stått 
i ledelsen for en politisk aksjon på universitetet. Dette 
trass i en realtivt svak kvantitativ styrke. KULTs ledende 
rolle skyldes derfor utelukkende kommunistenes overlegenhet
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i politisk nivå og enhetlighet i forholdet til AKP/RU og
(Gnistens ekstranr./74. "Kommunistene i ledelsen.")

KUL?s kunstige identitet, politiske selvforståelse, er ikke 
her vesensforskjellig fra AKP(m-l)Ts fortroppskompleks, til 
tross for ulikheten i teoretiske standpunkter. At to organi
sasjoner med ulike teoretiske utgangspunkt kan oppvise en 
essensielt lik politisk selvforståelse, viser nettopp at 
grunnlaget for denne selvforståelsen her ikke er teorien, 
men de felles "småborgerligen miljøene, isolert fra arbeider
klassen, som "spontant" slår ut i deres bevissthet, samtidig 
som de på en abstrakt måte identifiserer seg politisk med 
arbeiderklassen, m.a.o.: Deres politiske selvforståelse er 
ikke teoretisk formidlet. I AKP(m-l) slår denne selvforstå
elsen ut i åpen schizofreni. På den ene side heter det 
fornuftig at:
"Partiets ledende rolle oppnås sjølsagt aldri gjennom pro
klamasjoner, den må tilkjempes, skapes gjennom dets egen 
praksis. (Fra beretningen til AKP(m-l)Ts stiftelseskongress. 
Partiboka, s. 147.)
På den andre side heter det at:
"AKP(m-l) er den norske arbeiderklassens organiserte, revolu
sjonære fortropp." (Prinsipp-programmets §1, s. 12 i Parti
boka. )

Premissene er en ting. Konsekvensene tilsynelatende noe helt 
annet.

10. Avslutning.
Hovedoppgaven til de marxistiske smågruppene vil ligge på 
det teoretiske felt. De kan umulig betrakte seg som selv
stendige politiske krefter. Deres organisatoriske og poli
tiske tiltak må snarere være bestemt ut fra en konkret
vurdering av hvorledes deres målsetting: drive fram det teo
retiske arbeidet i arbeiderbevegelsen, best skal tas vare på 
for at den overordnede revolusjonære målsetting skal utvik
les, som arbeiderklassen, ikke smågruppene, er den historis
ke bærer av.

Feilene i den politiske forståelsen av den klassekampsitua- 
sjonen som mange av de marxistiske smågruppene har befunnet 
seg i over store deler av Europa, er umiddelbart av teoretisk
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karakter. Men disse teoretiske feilene har sitt materielle 
grunnlag i den sosiale, og dermed e?faringsmessige isolasjon 
fra arbeiderklassen som er felles for alle disse gruppering
ene, Isolasjonen fra klassens erfaringer og umiddelbare 
kampnivå fritar dem fra den utviklende "tvang" som presser 
de marxistiske- intellektuelle til å formidle teorien i en 
konkret, felles praksis med klassen. Følgelig vil det i 
teorien alltid foreligge en tendens til å neglisjere fram- 
tredelsesformenes og de "subjektive", ofte ulike erfaringe
nes betydning. Marxistenes teoretiske utilstrekkelighet har 
altså sitt grunnlag i den borgerlige arbeidsdeling som ad- 
skiller de marxistisk intellektuelle fra den klassen de til
streber politisk solidaritet med. Den isolerende arbeids
delingen framtvinger lett en halvert materialisme der det 
helt allmenne, abstrakte begrepet om arbeiderklassen forvek
sles med det konkrete begrepet som viser til den konkrete 
samfunnsformasjonen med sine sammensatte økonomiske, politi
ske og ideologiske "konjunkturer". Teoriens erfaringsmessige 
grunnlag og nedslagsfelt skrumper inn til et minimum. Mulig
hetene for korrektiv blir dårlige.

De materielle og sosiale forutsetningene for at slike små
grupper skal fungere som politisk selvstendige organisasjoner 
er generelt dårlige. Deres temporære berettigelse ligger i at 
de utgjør det minimum av kollektiv^som skal til for at de 
intellektuelle kan gjøre seg tilstrekkelige politiske erfar
inger etter først - i fellesskap - å ha stanget hodet mot 
veggen. En slik berettigelse er begrenset til situasjoner 
med fravær av politisk bevegelse og oppbruddstendens i arbei
derklassen. Ut over dette gjør de skade, fordi de isolert 
fra slike tendenser, må fungere sekterisk. De isolerer dess
uten for seg selv det teoretiske elementet som er nødvendig 
for bevegelsens utvikling. En for politisert selvforståelse 
ville på den andre side hemme dem i utviklingen av teorien 
og kaste dem ut i en panisk aksjonisme når de oppdager den 
allmenne nødvendigheten av politisk praksis. En kunstig 
politisk selvforståelse vil før eller senere desillusjonere 
dem og trur med å ødelegge det positive element dé ellers kan 
være.

I stedet bør de, ifølge sine forutsetninger, definere seg som 
"teorigrupper" uten store politiske pretensjoner. Som teori
grupper kan de da enten være tilsluttet større politiske 
grupperinger eller de kan være organisatorisk autonome mens 
deres medlemmer individuélt arbeider politisk i ulike poli~ 
tiske sammenhenger. Den organisatoriske formen er på mange
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måter et rent praktisk spørsmål. En annen mulighet er å be
grense teorigruppenes organisasjon til nærmere definerte 
forskningsprosjekter, skoleringsoppgaver o.l., og slik unngå 
å knytte noen som helst organisatorisk prestisje til dem. 
Teorigruppenes plattform bør følgelig begrense seg til en 
prinsipiell og varig forståelse av det teoretiske arbeidets 
betydning i kampen for Sosialismen. Dette innebærer paradok
salt nok en Mleninistiskn forståelse av forholdet mellom 
teori og politisk praksis, en forståelse som ikke lar orga
nisatoriske problemer bestemme de politiske og teoretiske, 
men omvendt lar arbeiderklassens politiske og teoretiske 
problemer bestemme det teoretiske så vel som det politisk^ 
arbeidets organisatoriske former.

NOTER
1) I lys av SV!s uavklarte holdning til reformismen må vi 

også forstå dets uavklarte måte å feire l.mai på i Oslo 
1974. AKP(m-l)Ts organ "Klassekampen" har rett i at SV 
gikk på DNA?s taktiske limpinne denne gangen. Men heller 
ikke AKP(m-l) stod på noen måte tilbake for enhet med 
DNA "på klassekampens grunn" (!) på steder som Lille
hammer, Verdal osv., samme dag - dersom det var mer 
opportunt enn å marsjere i eget tog. Forskjellen mellom 
SVfs politikk og AKP(m-l)fs overfor DNA denne dagen er
at mens SV!s uttrykker en reell taktisk usikkerhet, så 
uttrykker AKP(m-l)fs enhetsmakeri en konsekven t, "utspe
kulert" opportunisme. - Den raske, kameleonaktige for
vandlingen fra en høyrelinje til en venstrelinje i løpet 
av et par hektiske vårmåneder - avhengig av utviklingen 
av forholdet mellom SV og DNA - må forklares på denne 
måten.

2) Det hører med til bildet at demonstrasjonslederne ut
trykkelig frabad seg "hjelp" fra organisasjoner utenfor 
fagbevegelsen. Spesielt fikk "Klassekampen" sitt pass 
påskrevet for "hets mot vår organisasjon", dvs. Samorga
nisasjonen.

3) I MLGfs - nå AKP(m-l)Ts Røde Fane nr. 1/72, s053 ble 
muligheten av nært forestående "revolusjonære stormer" 
som en følge av EEC-kåmpen, forespeilet medlemmene: "Der
for må MLG ruste seg til å kunne stå i spissen for en 
slik revolusjonær storm mot regjeringen og staten."
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4) Avstemningsresultatet kan imidlertid ikke tolkes som en 
bevisst akseptering av statens rolle her - aksepteringen 
ligger i selve uklarheten i det som foregår, Det er 
verdt å merke seg at de militante lederne for arbeider
demonstrasjonen i Bergen 22.mars 1974, sa at de ville 
stemt nei til forhandlingsresultatet isolert sett, men 
oppfordret medlemmene til å stemme ja til det "totale 
resultatet" som forelå i og med regjeringens utspill.
At dette var en effektfull taktikk, vitner avstemnings
resultatet i Bergen om: 71% ja’- den høyeste Ja% i 
landet. På denne måten kunne demonstrasjonslederne 
ivareta både sin militans og sin lojalitet overfor DNA.
De viste sitt "samfunnsansvar".

5) Det er imidlertid umulig å forstå streiken uten å ta 
hensyn til den lokale fagforenings funksjon og SVTs stil
ling i den overfor det DNA-kontrollerte fagforenings- 
apparatet lenger oppe. Kampvilje falt ikke ned fra 
himmelen. Og når en skal vurdere bevissthetsnivået, kan 
vi ikke se bort fra de motsigelsene som kom klart til 
syne innen fagforeningen ved streikens avslutning.
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