
Einar Jetne 
 
FORSLAG TIL ORGANISERING AV ARBEIDSGRUPPER  
 
 
 
 
1. Med sosialist forstår jeg en person som målbevisst studerer eller gransker 
den konkrete virkelighet med sikte på å forandre denne virkeligheten i 
sosialistisk retning. En er ingen sosialist fordi om en har lest alt av Marx, 
Engels, Lenin osv, men en sosialist vil studere revolusjonær teori, historie, 
sosiologi, psykologi osv. Teoretiske kunnskaper skal hjelpe en til å 
gjennomføre de konkrete (norske) studiene og den konkrete praksis på en 
best mulig måte. Skal vi med rette kunne si at vi forsøker å være sosialister, 
må vi systematisk gå løs på å studere og forandre norske, trønderske og 
«trondheimske» forhold i sosialistisk retning. 
 
2. Kriterier på korrekt tema-avgrensning. Temaet bør avgrenses slik at man 
får en best mulig vekselvirkning mellom teori og praksis, mellom studier og 
propaganda-aksjoner. I siste instans må folkets frigjøring bli dets eget verk. 
Arbeidet med et tema bør bli både sjølrevolusjonerende for de som deltar 
aktivt i gruppa, og det bør lede til massemobilisering. 
 
3. Kriterier på korrekt temavalg. Forutsetningen for at en sosial basis 
(produksjonsforhold m.m.) preget av ulikhet, klassedeling og menneskers 
herredømme over mennesker, skal bestå, er en solid overbygning. Denne 
overbygningen har både fysisk (politi, militærvesen, m.m.) og kulturell 
karakter. Nettopp denne overbygningen må bli angrepsmålet vårt: den må 
ødelegges, paralyseres eller omstruktureres. Parallelt med dette arbeidet må 
massene hjelpes til å organisere seg, til sjøl å kjempe gjennom en sosialistisk 
omforming av både overbygning og sosiale produksjons- og konsumforhold. 
Ingen sosial revolusjon kan gjennomføres uten en permanent og langvarig 
kulturrevolusjon. 
 
De tema vi tar opp til gransking, bør ha relevans for kampen mot det 
kapitalistiske samfunns overbygning eller for arbeidet med å mobilisere 
folket til sjølorganisering av produksjon og konsum. 
 
4. Gruppesammensetning. En må tilstrebe en sammensetning av arbeids-
grupper og en gruppestørrelse som er mest mulig effektiv m.h.t. målsettinga 
til arbeidet vårt. Gruppene bør sammensettes på frivillig basis. Størrelsen vil 
jeg foreslå til mellom 4 og 10 deltakere 
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i hver gruppe. For små grupper fører ofte til mangel på fantasi og framdrift og 
dermed til stagnasjon. For store grupper medfører ofte at hver gruppe spaltes 
i en aktiv kjerne og en passiv periferi. 
 Gruppene bør ha en høg grad av permanens. De bør arbeide relativt 
intenst og systematisk. Gruppenes oppgaver er ikke løst før kapitalismen blir 
forhistorie. Hvert gruppemedlem bør derimot ha frihet til å flytte fra en 
gruppe til en annen. Jeg sikter mot en høg grad av arbeidsdeling eller 
spesialisering. På den annen side må vi unngå tvangsmessig arbeidsdeling og 
fagidioti. Vi må ikke miste helheten av syne. Det er derfor nødvendig at 
gruppene legger fram sine resultater for de andre gruppene i «plenum» til 
diskusjon og kritikk. 
 Nedenfor følger en liste over forslag til gruppe-tema. Lista er ikke 
endelig. Studier av norsk historie, sosialismens klassikere, økonomi, 
sosiologi, psykologi m.m. anser jeg som en nødvendig integrert del av hvert 
temaområde.  
Forslag til arbeidsgruppetema: 

1. Militære spørsmål. (Alment, inkludert militærnekting)  
2. Skoler - undervisning. 
3. Kirke og religion. 
4. Politi- og rettsvesen. 
5. Norsk utenriks- og handelspolitikk.  
6. Skatte- og finansspørsmål. 
7. Parlamentarisme og partier. 
8. Hel- og halvkommersiell borgerlig indoktrinering: ukeblader, aviser,  

NRK, kinoer, teater, m.m. 
9. LO, NAF, m.m. 
10. Produksjonsforhold, industri, bergverk, jordbruk, fiske, m.m.  
11. Bo- og konsumforhold. (Inkl. bokollektivproblematikken.)  
12. Barneinstitusjoner. ("Barnas verden", barnehager, barneoppdragelse.) 

 
5. Teoretikere og organisatorer. En kjempende sosialist bør være både god 
teoretiker og god organisator. De som hittil hovedsaklig har drevet med teo-
retisk arbeid, bør spesielt via praksis trene seg i organisasjonsarbeid. 
Omvendt må de som hovedsaklig har drevet organisasjonsarbeid, sette av tid 
til studier. Dersom ikke «teoretikerne» også blir organisatorer og organisa-
torene «teoretikere», vil vi lett skape en irrasjonell og ødeleggende mot-
setning mellom «teoretikere» og «organisatorer». 
 Teoriene blir nyttesløse dersom de ikke via organisasjonsarbeid blir satt 
ut i praksis. Organisasjonsarbeidet blir hensiktsløst, dersom det ikke er 
grunnet i korrekte teorier. Her tviler jeg på om en arbeidsdeling er mulig. 
Dette av to grunner: «Organisatorer» vil neppe drive organisasjonsarbeid ut 
fra andre forutsetninger enn sine egne: Dersom deres teoretiske innsikt i 
sosialismen er dårlig, vil organiseringen bli dårlig eller rett og slett borgerlig. 
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Dersom «teoretikere» ikke også gjør organisasjonsarbeid, vil deres teorier 
oftest bli svært abstrakte. I tillegg vil teoriene forbli teorier. Sosialistisk 
organisasjonsarbeid uten best mulig teoretisk innsikt i kapitalismen og de 
sosialistiske mulighetene leder lett til revisjonisme: reetablering av borgerlige 
organisasjonsforhold under «marxistisk» ideologi. Teoretisk arbeid med 
sosialistisk siktemål blir fåfengt uten organisasjonsarbeid. 
 En sosialistisk organisators oppgave er å bidra til organisering av like-
menn – ikke å organisere folk under seg. Skal vi kunne bidra effektivt til 
masseorganisering - eller massenes sjølorganisering – må vi gjennom praksis 
sjøl lære oss egalitært kommunistisk organisasjonsarbeid. 
 Alt overflødig organisasjonsarbeid bør avskaffes. Det samme gjelder all 
unødig sentralisering. Det organisasjonsarbeidet hver enkelt sjøl kan gjøre 
(utsending av skriftlig materiale, leie av lokale osv.), bør vedkommende i så 
stor grad som mulig gjøre sjøl. 
 Vi må alle hjelpe hverandre til å bli gode organisatorer og gode 
teoretikere. 
 

Trondheim, 12. mai 1969 
 

Einar Jetne 
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