
Arne Overrein:

Byråkratiets utenrikspolitikk 
og Sovjetunionens internasjonale 
stilling

Innledende bemerkninger

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Grunntrekk ved byråkratiets internasjonale politikk

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NOTER
1. S.N.Prokopovicz: Russlands Volkswirtschaft unter den Sov

jets. Zurich-New York 1944, s.432 og 428. Forfatteren var 
medlem av Kerenskiregjeringen. Bitter motstander av Lenin

2. "Das Internationale System zwischen Stabilisierung und 
Klassenkampf" i E. Krippendorf (ed.): Probleme der Inter- 
nationalen Beziehungen. Frankfurt 1972 s.19.

124



3. Leo Trotskij: Den forrådda revolution. Halmstad 1969 
s.222.

4. Vladimir I. Lenin: "Can the Bolsheviks retain state 
power?” Collected Works Vol.26, s.130.

5. Sitert etter Edward Hallet Carr: The Bolshevik Revolu
tion 1917-1923 Vol. 3, Penguin 1966, s.441.

6. Sfcalin "fant på” denne teorien i 1924/25 som ett ledd i 
kampen mot Trotskij. For den historiske konteksten se 
E.H.Carr: Socialism in one country Vol. 2, Penguin 
1970, s.45-61.

7. Sjøl sovjetvennen Maurice Dobb snakker om en levestand- 
ardssenkning for arbeiderne i 30-åra. (Soviet economic 
development since 1917, London 1966 s.287 og 315.) År
saken til striden om levestandardutviklingen i Sovjetun
ionen har sammenheng med det utilstrekkelige statistiske 
materiale som er blitt publisert, særlig i Stalinperioden. 
Fra 1928 stoppet offentliggjøringer av reallønns- og leve- 
standardsindekser, og fra 1931 offentliggjøringer av ut
salgsprisene. (Tony Cliff: State Capitalism in Russia, 
London 1974, s.39.)

8. Den forrådda revolution, s.69.
9. A.Z. Manfred (ed.): A short history of the world Vol.II, 

Moskva 1974, s.370.
10. G. Dimitrov: Enhet mot fascisme og.krig. Ny Dag 1972, 

s.174. Dimitrovs uthevning.
11. Y. Krasin: The dialectics of revolutionary process. Prob

lems of methodology, Moskva 1972 s.237.
12. M.Dobb:, Soviet economic development, s.237.
13. Trotskij: Den forrådda revolutionen, s.44-45, 176. Men 

siden Trotskij mente at arbeiderdemokratiet - som ifølge 
han sjøl ikke eksisterte - var en betingelse for sosial
istisk planøkonomi (jfr. ibid, s.53), er det ikke helt 
riktig å si at han betraktet Sovjetøkonomien som sosial
istisk.

14. K.Marx: Das Kapital Bd. 1, Berlin (Øst) 1968, s.604.
15. G.A.E.Smith: !,The political economy of the reform move

ment". Critique (Glasgow) Nr. 4, 1975. "Sozialistische 
Wettbewerb" i Neue Zuricher Zeitung 4.8.1975.

16. Bernard Willms: Entspannung und friedliche Koexistenz, 
Munchen 1974, s.64.

17. J.W.Stalin: "tlber die Industrialisierung des Landes und 
liber die rechte Abweichung in der KPDSU(B)", Werke Ham
burg 1971, Bd. 11 s.224.

18. The Platform of the joint opposition 1927, London 1973 
s.35-36.

19. Stalin ibid, s.220.
20. Stalin: "Noch einmal liber die Sozialdemokratische Ab

weichung in unsere Partei". (1926) Werke Bd. 9 s.23.
21. Stalin: Werke Bd. 12, s.228.

125



22. Bucharin i 1927. Sitert etter Peter W. Schultze: "Welt- 
markt und Revolution” i Schultze (ed.): tlbergangsgesell- 
schaft: Herrschaftsform und Praxis am Beispiel der Sov
jetunion, Frankfurt 1974, s.214-215.

23. Jfr. Trotskij: Den forrådda revolution, s.147-48.
24. Den forrådda revolution, s.147.
25. Jfr. den umiskjennelige kinesiske kritikken fra kultur

revolusjonens dager mot den sovjetiske politikken i for
bindelse med avslutninga av den 2.verdenskrig. I en artik
kel av Jen Li-hsin (Et reaksjonært kapitulasjonsprogram, 
Folkets dagblad (Peking) 19.9.1967) sies det uten å nevne 
verken Stalin eller Sovjetunionen, at det under 2. verd
enskrig vokste frem ”en motstrøm av kontrarevolusjonær 
revisjonisme” i den internasjonale kommunistbevegelsen: 
’’Typisk for dette var tilbakeslagene for de franske og 
italienske revolusjonene... . Men for Thorez, som på
den tiden var generalsekretær i Frankrikes kommunistiske 
parti, sto de væpnede folkestyrkene som et fryktelig 
monstrum. I november vendte denne feigingen, som i lang 
tid hadde krøpet i skjul i utlandet (i Moskva, A.O.), 
tilbake til Frankrike og overleverte de væpnede folke
styrkene på en sølvtallerken (med Stalins uttrykkelige 
samtykke, A.O.) som betaling for en stilling i staten... 
Slike ting hendte ikke bare i Frankrike og Italia, men 
også i en rekke andre europeiske og asiatiske land”(bl. 
a. Kina, A.O.) (Her sitert fra den norske oversettelsen 
i Kritiser og gjendriv Kinas Khrusjtsjov, utgitt av 
Folkerepublikken Kinas ambassade, Oslo 1968, s.59-61).

26. Sitert etter Thomas W. Wolfe: Soviet power and Europe 
1945-1970, Baltimore 1970, s.25.

27. ’’Stalin zur weltpolitische Lage”. Dokument 18 i Thomas 
Weingarten: Die Aussenpolitik der Sowjetunion seit 1945, 
Diisseldorf 1973, s.101.

28. Stalin: Economic problems of Socialism in the USSR,
Peking 1972 s.36.

29. ibid.', s.36 og 34.
30. Til støtte for denne påstanden anføres her to eksempler 

fra den seinere tid: For det første de utviklede kapital
istiske lands felles reaksjon på de arabiske lands olje- 
boykott og mot liknende tendenser fra den tredje verdens 
side. (Dannelsen av det internasjonale energibyrået IEA.) 
For det andre det forsterkede samarbeidet mellom de kapi
talistiske land som ble fremkalt som reaksjon på det ende
lige amerikanske nederlaget i Indokina våren 1975. Jfr. 
for Vest-Tysklands og Japans situasjon i denne sammeheng: 
”Nato-Probleme nach den ende des Vietnamkrieges”. Neue 
Ziircher Zeitung 16.5.75 og ’’Verstårkte Verteidigungs- 
zusammenarbeit Japan-USA”. Neue Ziircher Zeitung 4.9.75.
Se også Michael Klare: ’’USAs strategi i Asien efter 
Vietnam". Kommentar (Stockholm) Nr. 3-6 1975.

126



31. Denne ’’logikken" er særlig understreket og behandlet.i 
et generellt politisk-teorebisk perspektiv hos Willms: 
Entspannung und friedliche Koexistenz.

32. Forsknings- og utviklingsprogrammet for langdistansera- 
ketter og -fly ble satt igang av Stalin. Wolfe: Soviet 
power and Europe 1945-1970, s.37.

33. Bresjnew i valgtale Moskva 14.6.74. Sitert etter Robin 
Edmonds: Soviet foreign policy 1962-1973. The paradox 
of super power.London 1975, s.178. Min uthevning.

34. Sitert etter E.H.Carr: Socialism in one country Vol.III, 
Penguin 1972, s.505.

35. Lenin: Collected Works Bd. 32, s.368.
36. ” ” ” ” 31, s.397 og 399. I den

siterte Lenin-talen sto opprinnelig ordene ”... det 
faktum at det er umulig å fullføre et arbeid som en 
sosialistisk revolusjon i ett land.” Dette ble strøket 
fra og med den fjerde russiske utgaven av Lenins verker.
Her sitert etter T.Cliff: State capitalism in Russia,s.145.

37. Lenin på den 11. partikongress, 1922. Coll.Works Bd.33, 
s.276-277.

38. L.Trotskij: The Third International after Lenin, New York 
1970, s.45-46 og 47.

39. U. Schmiederer: "Aspekte sowjetischer Aussenpolitik” i 
P.W. Schultze (ed.): Ubergangsgesellschaft...etc. s.177-78.

40. Rudi Dutschke: Versuch, Lenin auf die Filsse zu steilen, 
Berlin (Vest) 1974 s.311-315. Jfr. Lenin: Five years of 
the Russian Revolution and the prospects of the world re
volution, Coll. Works Bd.33, s.418-432.

41. Ulf Wolter: Grundlagen des Stalinismus, Berlin (Vest)
1973, s.118.

42. Stalin: ’’Die Internationale Lage und die Verteidigung der 
UdSSR", Coll. Werke Bd. 10, s.45.

43. Stalin: ’’Politische Rechenschaftsbericht an den 16.Partei- 
tag”. Coll.Werke Bd. 12, s.224. Min uthevning..

44. Jfr. det sjølkribiske tilbakeblikket hos professor 
Woslenskij (Moskva): I begynnelsen av 30-åra bredte tesen 
om ”sosial-fascismen” seg i den kommunistiske bevegelsen. 
Ifølge denne skulle hovedstøtet rettes mot sosialdemokra
tiet og ikke mot fascismen. Tesen viste seg å være falsk: 
Den svekket enheten blant de anti-fascistiske kreftene, 
hvilket bare fascismen tjente på. Det ville være en feil
å tro at den kommunistiske verdensbevegelsen har glemt den
ne lærdommen.” M.S.Woslenskij : "tlber die Strategie und 
Taktik der kommunistischen Weltbewegung.” Osteuropa (Vest- 
Berlin) nr. 11-12. 1974, s.846. Min uthevning. En lignende 
politikk overfor sosialdemokratiet er ut fra dette neppe 
sannsynlig i våre dager.

45. P.W.Schulze: ’’Weltmarkt und Revolution" i Ubergangsgesell- 
schaft... etc., s.201-292. Tyskland var Sovjets største

127



importleverandør på begynnelsen av 30-tallet. Importen 
fra Tyskland utgjorde i 1931 34.2% av totalimporten.
(s.231) Ifølge Schultze dreide det seg om et "eksep- 
sjonellt forhold... som faktisk grunnet seg i en gjen
sidig avhengighet mellom de to herskersystemene...' . Vi 
mener her å ha oppdaget en relevant begrensningsfaktor 
for understøttelsen fra Sovjetunionens side av en revolu
sjonær politikk i Tyskland, noe som fra Sovjetunionens 
side ble overspilt gjennom sosialfascismepolitikken og 
ideologisk tilslørt overfor de kommunistiske massene.” 
(s.245) I tråd med denne posisjonen kommer N.Poulantzas: 
Fascismus und Diktatur, Munchen 1973, s.153 frem til at 
Kominternpolitikken mellom 1928 og 1935 ’’bare tilsynelat
ende var ’venstreradikal’”. Istedet dreide det seg om en 
’’faktisk demobiliseringspolitikk overfor fascismen." (s.153)

46. Jfr. analysen av folkefrontoppfatninga og Sovjets bestreb
elser etter kollektiv sikkerhet hos Gerhardt Paul: ’’Kritik 
und Aktualitåt der Volksfrontkonzeption”, i Ubergangsge- 
sellschaft... etc. s.293-391. Her heter det: "Bestrebelsene 
på å skape en verdenspolitisk binding til vestens kapital
istiske system og obstruksjonen av mulige revolusjonære 
innenrikspolitiske utviklinger i Frankrike og Spania som 
pris for denne tilnærmingsprosessen, førte ikke til en 
styrking, men til en svekkelse av Sovjetunionen^ posisjon".
(s.346)

47. Spørsmål i leninismen, Oslo 1952, s.440.
48. Gerhard Weinberg: Germany and the Soviet Union 1939-1941, 

Leiden 1972, s.73.
49. A.Werth: Russia at war 1941-1943, London 1964, s.113-114.
50. Sitert etter Werth: Russia at war, s.113.
51. In defence of marxism, New York 1970, s.176. Her leverer 

forøvrig Trotskij et nokså svakt begrunnet forsvar for både 
ikkeangrepspakten og krigen mot Finnland.

52. Sovjetunionens utenrikspolitikk. Molotovs tale i Sovjet
unionens høyeste Sovjet 31.oktober 1939, Oslo 1939, s.4. 
Denne talen representerer noe av et lavmål når det gjelder 
forsøk på bortforklaring av ofringa av arbeiderklassens og 
sosialismens interesser. Samme linje med fordømmelse av 
Storbritannia og støtte til Tysklands "fredsbestrebelser", 
ble også fulgt etter de tyske seire i Skandinavia og på 
vestfronten i 1940. (Werth: Russia at war, s.92)

53. John Erickson: "Kriegsvorbereitung der Sowjetunion 1940/41" 
i Andreas Hillgruber (ed.): Probleme des Zweiten Weltkrieg- 
es, Køln - Berlin 1967, s.75.

54. Werth: Russia at war, s.145.
55. Weinberg: Germany and the Sovjet Union 1939-1941, s.161- 

162. Werth sier: "I løpet av mai og juni 1941, mens Stalin 
fryktet et tysk angrep mer enn noensinne, ble viktige rå
materialer som kopper og gummi, ført til Tyskland med eks
presstog i all hast fra det fjerne østen for å blidgjøre

128



Hitler i et forsøk på "appeasment" som var likså avsindig 
som nytteløst." (s.114).,

56. J.Erickson: Kriegsvorbereitungen der Sowjetunion 1940/41, 
s .89.

57. Program og statutter for Sovjetunionens kommunistiske 
Parti, Oslo 1962, s.121 og 58-59.

58. W.W.Sagladin m.fl.: Die kommunistische Weltbewegung. Ab- 
riss der Strategie und Taktik, Frankfurt 1973, s.73. En 
lærebok opprinnelig utgitt i Moskva.

59. N.N.Inosemzew m.fl.: Politische Okonomie des heutigen 
Monopolkapitalismus, Berlin (Øst) 1972, s.54. Dette er en 
av de viktigste bidragene til teorien om den statsmonopol- 
istiske kapitalismen.

60. For Spania: Stalins brev til den .spanske KP-ledelsen 
21.12.1936. Sitert i F.Claudin: "Spain - the untimely re
volution". New Left Review Nr.74, juli-august 1972, s.21. 
For Storbritannia: Dokument 3 i Weingarten: Die Aussen- 
politik der Sowjetunion seit 1945, s.64-65.

61. Politisk økonomi. Lærebok, s.265. Utgitt på nytt av 
Oktober forlag 1975, men neppe på grunn av dén siterte 
sentensen.

62. Schmiederer: "Aspekte sowjetischer Aussenpolitik" i Uber- 
gangsgesellschaft... etc., s.191.

63. Vedtakene på den internasjonale konferanse av kommunist
iske partier og arbeiderpartier, Oslo 1970, s.14.

64. Dieter Klein: Der Kampf der beiden Weltsysteme, Berlin 
(Øst) 1975, s.64.

65. "Aspekte sowjetischer Aussenpolitik" i Ubergangsgesell- 
schaft... etc., s.194.

66. I tråd med dette hevdes det at sameksistensen, konkur
ransen og kampen mellom de to systemene er "den dypeste 
og tydeligste uttrykksform for kapitalismens almene 
krise." (Politische Okonomie des heutigen Monopolkapital
ismus, s*843)

67. Viktig bakgrunnsstoff for reformene og dens årsaker hos 
M.McAuley: "Political change since Stalin", Critique nr.
2, 1974, M.Holubenko: "The Soviet working class" og Smoth: 
"The political economy of the reform movement" begge i 
Critique nr. 4, 1975. Boris Lewytzkyj: Die linke Oppo
sition in der Sowjetunion, Hamburg 1974, kap.I-II.

58. W. Leonhard: "The domestic politics of the new Soviet 
foreign policy". Foreign Affairs, Oktober 1973, s.60.

59. Jfr. E.Salvini: "The crisis of the Soviet Agriculture." 
Inprecor- nr. 37, 6.11.1975, "Chronische Probleme der 
sowjetischen Landwirtschaft." Neue Zurcher Zeitung 22. 
10.1975, H.H.Ticktin: "The current crisis and the decline 
of a super power." Critique nr. 5, 1975.

129



70. Plantallene for siste 5-årsplan (1971-75) var for kon- 
sumindustrien 44-48% økning og for produksjonsmiddel- 
industrien 41-45% økning. Oppnådd ble henholdsvis 33.5 og 
38.9% økning. "Breschnews magere Jahre." Neue Ziicher 
Zeitung, 15-16.2.1976.

71. Leonhard i Foreign Affairs, Oktober 1973, s.66-67. For en 
mer omfattende analyse av Sovjets teknologiske tilbake- 
liggenhet som spesiellt konsentrerer seg om 1960-tallet, 
se Arnold Buchholz: "Wissenschaftlich-technische Revolu
tion und Wettbewerb der Systeme". Osteuropa nr. 5, 1972, 
s.329-390.

72. R.Edmonds: Soviet foreign policy 1962-1973, s.158-159.
73. Willfried Spohn: "Die technologische Abhångigkeit der 

Sowjetunion vom Weltmarkt". Probleme der Klassenkampfs 
nr. 19/20/21, oktober 1975, s.230.

74. A.Nove: An economic history of the USSR, Penguin 1972*, 
s.334.

75. Prokopovicz: Russlands Volkswirtschaft unter den Sowjets, 
s.334.

76. W. Spohn ibid., s.250. Samme konklusjon hos Buchholz i 
Osteuropa nr. 5, 1972.

77. W.Spohn ibid., s.249.
78. W.Spohn ibid., s.239. Det samme hos Sverre Lodgaard: "On 

the relationship between East-West economic cooperation 
and political change in Eastern Europe." Journal of Peace 
Research, Vol. 11, 1974, s.327.

79. Politische Okonomie des heutigen Monopolkapitalismus, s.59
80. For Sovjetunionens kredittopptak jfr. Neue Ziircher Zeitung 

for 18.2, 30.4, 15.5, 8.7, 16.7. 197-5, 6.1. og 24.2. 1976. 
For Euromarkedet se også Der Spiegel, 6.10.1975 og The 
Economist 14.2.1976.

81. Jfr. særlig for tilfellet Ungarn, E.A.Hewett: "The econom
ics of East European technology import from the west." 
American Economic Review, Vol. 65, mai 1975.

82. Leonhard i Foreign Affairs, oktober 1973, s.73.
83. Etter oktoberkrigen i 1973 er Sovjetunionen spilt utover 

sidelinja i ett av verdens viktigste konfliktområder. Jfr. 
W.E. Griffith: "Veråndertes Gewicht der Weltmåchte im 
Nahen Osten". Europa-Archiv nr. 23, 10.12.1975.

84. Det var ved denne anledningen - i 1944 - at Sovjet frem
satte sitt eneste territoriale krav overfor Norge, nemlig
Bjørnøya. Jfr. W.Østreng: Det politiske Svalbard, Oslo 
1975, kap. 5.

85. Ikke minst denne kalkylen gir kineserne gode grunner til å 
holde sine territorialkrav varme. Jfr. Maos kritikk av den 
sovjetiske okkupasjonen før og etter 2. verdenskrig, i Joh 
Gittings: Survey of the Snio-Soviet dispute, London 1968, 
s.167.

130




