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Leder~· ----------------------
Hvor fo r har mono pol kapitalismen 

utvi kl a seg til statsmonopolis
tisk kap i talisme? Hva legger vi 

i det he l e tatt i dette ordet? 

St atens økonomiske virksomhet 

har vokst enormt de siste 20-
30 åra , ved siden av utvidel

sen av dens militære og poli
tiske engasjement . Hva er dette 
uttrykk for? Hva er f . eks . den 

såkalte " banksosialiseringa" 

uttrykk for? Klarhet i disse 
spørsmål a er av grunnleggende 

betydning for utarbeidelsen av 
kommuni stpartiets strategi og 
taktikk . 

I dette nummeret av Materialisten 
starter vi en debatt om disse 
spørsmåla . Det skjer i form av 

et kritisk oppgjør med NKP ' s og 
KUL ' s teorier av staten og stats

monopolkapitalismen. Vi har sett 
vår oppgave i å skjære gjennom 

frasemakeriet og blottlegge det 

virkelige innholdet i NKP ' s og 
KUL ' s gjennom- falske"marxisme" . 

I utforminga av en marxist-leni

nistisk analyse av statsmonopol
kapitalismen i Norge gjenstår 

det ennå mye , for ikke å si -
det aller meste . Vi vil derfor 

understreke at begge artiklene 
om staten bare står for redak

sjonens regning . Mye er vi ennå 
usikre på . Mange vesentlige 

s pør smål bl ir det nødvendig med 

omf attende konkrete undersøkel -
4 

ser før vår teoretiske forstå
else av statsmonopolkapitalismen 

kan gjøre et sprang f r amover . 
Vi veit at mange er opptatt av 
disse sakene . Vi veit også at 
det har foregått mye br a forsk
ning på dette fe l tet . 

Vi vil derfor oppfordr e f l est 

mulig til å kaste seg i nn i 
denne diskus jonen . Skriv til 

redaksjonen og si hva dere mener 
burde tas med i en slik analyse , 

i vilken retning det burde ar

beides videre . Har dere konkrete 
undersøkelser og fakta som kan 
bidra til å belyse forholdet 

mellom staten og monopolkapi 
talen, betydninga av statlig 
økonomisk virksomhet , staten og 
den økonomiske krisa osv. - så 
send det inn. 

I diskusjonen om statsmonopol

kapitalismen i de seinere åra , 
har det gjort seg gjeldende en 

spesiell "retning" eller " teori " 

som ikke har fått noen særskilt 
behandling i dette nummeret, 

men som vi vil avgrense oss 
meget skarpt mot : Det gjelder 

den "kritikken" av teorien om 
statsmonopolkapitalismen som 

oftest går un~er navnet STAMOKAP

kritikken . Det er trotskistisk 

inspirert kritikk som på over

flata retter seg mot den revi 
sjonistiske analysen av stats

monopolkapitalismen , men som i 

sitt innhold er et lumsk angrep 
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på marxismen-leninismen. Kref
tene bak dette prosjektet er 

bl.a . av folk som Ernest Mandel , 
lederen for den trotskistiske 

" 4. Internasjonale", den ameri
kanske trotskisten Paul Mattick 
og kretsene rundt det tyske 

tidsskriftet "Probleme des Klas 
senkampfs" med Elmar Altvater i 
spissen. 

Disse folka presenterer seg som 
" ortodokse marxister". Deres 

innflytelse har ikke vært uten 
betydning bl . a . i land som Dan
mark . I Norge er ideene deres 

ennå relativt ukjente - de frem

ste eksponentene finnes vel inn
en KUL som har overtatt Alt
vaters statsanalyse " ordrett" 
(se analysen om KUL) ·. 

STAMOKAP- kritikerne angriper 
sjølve den marxist- leninistiske 

lære om statsmonopolkapitalismen , 
som de ikke ser som noe kvalita
tivt forskjellig fra den tidlige 
frikonkurransekapitalismen . De 
mest konsekvente av dem går 

åpent til angrep på Lenins im
perialisme-analyse. (M. Wirth i 

"Probleme des Klassenkampfs" 
nr . 8/9-1973, s .l7ff). 

De underslår at staten er et pa

li tisk. og militært redskap i 

hendene på monopolborgerskapet 
og påstår at statens eneste opp

gave er å være et passivt hjul i "repro

duksjonen av totalkapitalen". 

Videre hevder de at staten er 

" relativt selvstendig" (Mandel 

i " Spaetkapi talismus"), at den 
a l tså er "hevet over klassene". 
I mange viktige saker faller de 
ned på Bresjnev- revisjonismens 
standpunkt. Begge angriper 

Stalin for " dogmatisme" og ro 

ser Krutsjov/Bresjnev for "vit
enskapelighet". Begge har falske 
forestillinger om statsmaktas 
karakter og betydninga av 

" strukturreformer''. 

Disse og liknende ideer førte 
altså disse typene fram under 

dekke av å kritisere revisjo

nismen . 

Materialisten vil ta opp STAM
OKAP- kritikerne ved seiner an
ledninger. Vi må avsløre og 
knuse disse lumske og falske 

" teoretikerne" grundig . 

I dette nummeret åpner vi også 

for en annen viktig debatt : Hva 
er kommunistenes linje for kul

turen? Hva kjennetegner et mate
rialistisk og idealistisk kul
tursyn? Innleggene i dette num
meret står for forfatterens egen 
regning . 

Målstrid - vi fortsetter debat
ten. Redaksjonell kommentar len
ger ute i heftet. 

Redaksjonen 
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S'I'A'I'S'I'EORI 

OM STATSMONOPOL 
KAPITALl[SMEN 
og NKP-revisjonismens 
omvei tning av den 
marxististiske statsteori 
Tema for denne artikkelen er 
NKP- revisjonismens analys e av 
monopo l kapitalismen , og s pesi
e~t den fase av monopolkapita
llsmen som vi kaller den stats
monopolistiske kapitalisme. 
Hoveddel en av artikkelen vil 
v~re en diskusjon av revisjo
nlsmens statsteori . Dette er 
viktig ikke.minst av den grunn 
at det er fa steder revisjonis
~ene avslører sin falske marx
~sme , dvs . sin revisjon av marx
l~men mer _åpent og grundig enn 
nar det gJelder " spørsmålet om 
staten". 

NKP har gitt ut flere publika
sjoner de siste åra som tar for 
seg strategien for sosialismen 
og hvor de kommer inn på statens 
roll e innafor denne strat egien . 
8 

Det gjelder sjølsagt der~ 
prinsip~-program som ble ved
~att i9/3 . Men viktigere er 
kanskje likevel den boka som 
NKP-ideologen Hans Kl even ga ut 
i fjor høst : "Vår str ategi. ". 
Dette er ei de1iattbok som åpen
bart har det siktemål å gi en 
ideologisk, dvs . "marxist - leni
nistisk" begrunnelse for gjen
nomføringa av det såkalte " anti 
monopolistiske demokrati". Anti
monopolistisk demokrati betyr : 
Mellom statsmonopolkapitalismen 
og sosialismen ligger en periode 
med demokratisk kapitalisme , 
hvor monopolborgerskapet er fra
tatt makta og folket styrer 
gjennom det borgerlige stats
apparatet . Dette er kjernen i 
NKP ' s strategi for sosialismen. 
Fordi det er Kleven som her til 
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lands har kommet med den mest 
omfattende begrunnelse og fram
stilling av denne strategien, 
så vil jeg først og fremst legge 
hans bok til grunn i den følg
ende diskusjonen . 

"Styrken" i Klevens og NKP ' s 
strategi er at den er konsekvent 
revisjonistisk , den danner så 
å si et logisk hele . Innafor 
den " ideologiske" debatten i SV 
kan dette være av ei viss be
tydning, det innebærer at NKP
erne i motsetning til de andre 
gruppene i SV har en fast ideo
logisk basis å stå på . Dette 
tilsvarer på det organisatoriske 
plan at NKP som gruppe er mer 
enhetlig og fasttømra enn andre 
grupper . Disse to fakto r ene , 
forholdsvis klare linjer og et 
fast organisasJonsapparat , har 
vært l sterk grad ~V,rkend~ 
til at NKP , til tross for at de 
antallsmesslg har ligget under , 
har kunnet bestemme utviklinga 
i SV i s å stor grad hittil . Det 
er dette faktum som t llsier at 
vi går nettopp Klevens bok , (og 
ikke hvilken som helst tilfeldig 
SV-publ ikajon) litt nøyere etter 
i sømmene . 

KLEVEN ER NKPS IDEOLOG 

Hans Kleven har i mange år vært 
en av revisjonistenes mest kjente 
ideol oger . Som ung var han Peder 
Furubotns lærling , som el dre 
bl ei han en viktig støttespil ler 
for Frihetens tidligere redak
tør Jørgen Vogt og gruppa rundt 
han. Jørgen Vogt sto for en ek
strem samarbeidspolitikk med 
DNA . Han måtte forlate redaktør
pl assen i Friheten og bl ei eks
kl udert fra partiet i s l utten av 
60- åra bl . a . fordi marxist-leni
nistene i NKP på den tida bekjem
pet hans linje innbitt og av
slørte den for medlemmene i NKP . 
Disse marxist- leninisten e dannet 
seinere MLF , førte en hard ideo
logisk kamp mot Kjell Hovden og 
hans folk , ekskl uderte ~jell 
Hovden og de fleste av dem har 

seinere blitt medlemmer av 
AKP(m- 1) . 

Kleven fulgte Jørgen Vogt , dan
net Marxistisk Forum og blei i 
noen år stående utenfor ut
viklinga i NKP . 

I de siste åra hvor sovjet
revisjonistenes linje har kom
met åpent fram : Samarbeid med 
DNA , koste hva det koste vil , 
har Kleven på nytt trådt fram 
og spiller en viktig rolle . Han 
må i dag sees på som en av NKP ' s 
ledende ideologer . Hans bøker 
utgis av NKP ' s forlag , rekla
meres for av NKP ' s avis . Hans 
teorier blir al dri angrepet av 
NKP ' s ledelse . Det kan derfor 
s l åes fast at NKP- ledelsen går 
god for Kl evens pol itiske/ideo
logiske l inje . 

KLEVEN OM IMPERIALISMEN 

Så la oss nå se ·litt nærmere på 
boka til Hans Kleven . Kleven 
presterer ikke noe nytt og ori
ginalt med dette verket . Men det 
var vel hell er ikke hensikten. 
For hensikten var , sier han sjøl, 
"å framsti l le de prins ippielle 
teoretiske og pol iti ske sider 
ved spørsmål et om den sosial is
tiske strategi , samt dens hist
oriske forutsetninger ." 

Boka består derfor til store 
deler av ei nokså langtekkel ig 
drøvtygging på enkel te sentrale 
temaer i revisjonistenes stra
tegiprogram , "underbygd" særl ig 
med sitater fra Togliatti og 
andre størrel ser lhhafor den 
internasjonal e revisjonistiske 
bevegelsen . 

Etter et par innledende avsni tt 
åpner Kl even med å gjøre greie 
for de"historiske forutsetninger" 
- imperial ismen og statsmonopol
kapitalismen - slik han forstår 
dem . Han gyver straks dyktig på , 
og vi får høre at "nå som før er 
Lenins imperialisme- teori det 
teoretiske og metodologiske 
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grunnlaget for å løse spørs
målet om vår teori . "(Vår stra
tegi , s . l 6 ) . Det er en erklær
ing vi kan slutte oss helt og 
fullt til . Og hvordan ser så 
imperialismen ut i dag ? spør 
vi . Kleven svarer med å angi 
tre " avgjørende"kjennetegn på 
imperialismen i dag: 
l) "Vending fra demokrati til 
politisk reaksjon i mer ell er 
mindre åpen form ." 
2 ) " Skjerping av nas j onal under
trykkel se og avhengighet." 
3} " Imperial ismen utdyper mot
setningen mellom kapital og 
arbeid og frambringer nye mot
setninger - først og framst :mot
setningen mellom storborger
skapet, monopolkapitalen og 
bøndene , andre mell omlag, inte
lektuelle og det mellomstore bor
gerskapet. " 

Dett er hovedinnholde t i Klevens 
karakteristikk av imperialismen . 
Men til tross for den freidige 
programerklæringa overfor har 
dette uhyre lite med leninismen 
å gjøre . 

LENINISME · ELLER REFORMISME 

OG ILLUSJONSMAKERI 

En marxist-leninistisk, dialek
tisk analyse tar utgangspunkt 
i monopolkapitalismen og imperia
lismen som en enhet av motset
ninger. Mellom imperialistmak
t ene eksisterer det på den ene 
sida enhet . F.eks . er vi stadig 
vitne til hvordan supermaktene 
USA og Sovjet rotter seg sammen 
og kjøpeslå r seg i mellom for å 
bevare hegemoniet og undertrykke 
og utplyndre hver '!sin" del av 
verdens nasjoner. Men er dette 
hovedsida i imperialismen i dag? 
Hovedtendensen i dag er at sær
lig den 3 . verdens nasjoner har 
reist seg til kamp mot imperia
lismen, at imperialismen i land 
etter land er blitt slått til
bake . 

NKP ' s Kleven finner det ikke 
verd å nevne dette. I Kambodsja 
har folket vunnet en strål ende 
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seier over USA-imperialismen . 
NKP ' s Friheten finner det ikke 
verd å nevne dette . 

Det er det ene . Det andre er at 
Kleven undersl å r at det eks i 
sterer skarpe motsigelser mel 
lom de ulike mbnopolkapitalis
tiske grupperingene , han under
slår følgelig mots igelsene mel
lom de imperialisti ske maktene . 
Han unnlater å peke på at im
perialisme be tyr krig. Det herr 
Kleven i virkeligheten vil 
prakke på oss er Kaut skys død
f~dte teori om "ultra- imperia-

1l..lsme" , dvs . tanken om et varig 
forbund mellom alle imperialis
ter 1 verden i den hens ikt å 
'undertrykke resten av verden . 
I det Kleven tør å servere s likt 
seksti år gammelt skvip på 
nytt, i det han lar være å 
peke på de virkelig dype og 
grunnleggende motsigelsene mel
lom de imperialistiske maktene 
i verden i dag , og særlig den 
mellom de to spesielt agressive 
og ekspansjonistiske supermak
tene USA og Sovjet, bidr a r han 
samtidig til å nøre opp under 
illusjonen om en fredelig im
perialisme . 

Som Lenin pekte på er imperia
lismen bl . a . kjennetegnet ved 
at den territoriale oppdeling 
av jorda mellom stormaktene er 
avslutta (Lenins verker , tysk 
utg. bind 22 , s . 253) . Men: 
"Styrken til de deltakende (lan
da) endrer seg ulikt , for ei 
slik utvikling av de enkelte 
foretak, truster , industrigrei
ner og land kan ikke forekomme 
under kapitalismen." (22/300 ) . 
"Men så snart styrkeforholdet 
har endret seg , hvordan er det 
da mulig under kapitalismen at 
disse motsetningene blir l øst 
annerledes enn gjennom vold? " 
(22/27 8 ). Det at den terri tori -

1 

.. 
ale oppdeling av ve rden er av
slutta fører derfor til kamp for 
ei nyoppdeling , noe som uunngåe
lig fører til i mperial istiske 
kriger. 
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Det er virkelig en ynkelig 
leninisme Kleven presterer når 
han ikke engang klarer å få 
sagt den mest elementære sann
het om imperialismen. 

Eller er den kollossale opp
rustning som imperialistmaktene 
i dag driver kanskje uttrykk for 
at imperialismen er mindre 
aggresiv enn tidligere? Er kan
skje rivaliseringen mellom de 
to supermaktene for å overta 
verdensherredømmet uttrykk for 
fred og forsoning? 

"Man må stille denne virkelig
heten - med dens - uhyre mang
foldighet av økonomiske og poli
tiske betingelser, med den 
ytterste ulikhet i veksttempoet 
til de forskjellige osv., med 
den vanvittige kampen mellom de 
imperialistiske statene - over
for Kautskys dumme eventyr om 
en "fredlig" ultra-imperialisme. 
Er kanskje ikke det en forskrek
ket småborgers reaksjonære for
søk på å ikke ville se den gru
somme virkeligheten i øynene?" 
(22/278) 

Ser ikke Kleven at denne karak
teristikken i like høy grad 
treffer ham? Hvorfor skulle vi 
gå såpass grundig inn på Klev
ens imperialisme-forståelse? 

Jo, for det første e.r den epoke 
vi lever i fremdeles imperia
lismens epoke. Skjerpinga av 
motsigelsene mellom de to super
maktene, USA og Sovjet, har ført 
til økt trussel om en 3.verdens
krig. Kan en alvorlig analyse 
av staten la være å ta hensyn 
til denne situasjonen? 

Den borgerlige staten står ikke 
over eller utafor de krefter som 
danner motsetningene innafor 
imperialismen. For å sikre sine 
imperialistiske interesser er 
monopolkapitalen nødt til å 
støtte seg på staten. Med stat~ 
ens hjelp forsøker monopolkapi
talen å flå arbeiderklassen til 
skinnet for å kunne fortsette 

den intense opprustninga. Gjen~ 
nom sitt militær-og voldsappa
rat er staten sjølve spydodden 
i monopolkapitalens imperia
listiske framstøt over hele ver 
den. Men alt dette er sjølsag 
uten interesse for Kleven. For 
ham er staten en garantist for 
fred og fordragelighet i verden, 
snarere enn sjølve utøveren av 
vold og aggresjon. Eller hvis 
han mener noe annet, hvorfor 
sier han det så ikke? 

Og for det andre så hevder Kle
ven at Lenins imperialisme-teori 
er hans "teoretiske og metodo
logiske grunnlag". Den korte 
gjennomgangen overfor avslører 
hva han virkelig står for: leni
nisme i frasene - borgerlig re
formisme og illusjonsmakeri i 
innhold. 

Nå har Kleven sjølsagt ikke 
sugd disse ideene av eget bryst. 
Hans imperialismeanalyse, som 
alt annet han presterer, er bare 
en mer eller mindre mekanisk 
gjentakelse av det som har vært 
den internasjonale revisjonis~ 
mens generallinje de siste 
15-20 åra. 

For å sette Klevens eget bidrag 
til denne teorien i dette rette 
perspektivet, skal jeg kort opp
summere trekk i utviklinga av 
generallinja etter kontrarevolu
sjonen i Sovjet i midten av 50-
åra. 

ET HISTORISK TILBAKEBLIKK 

KRUTSJOV ANGRIPER MARXISMEN. 
Ikke før hadde de kontrarevolu
sjonære kreftene under Krutsjovs 
ledelse tatt makta i Sovjet, før 
de gikk i gang med å bearbeide 
den marxist-leninistiske teorien 
for sitt eget formål. I løpet 
av kort tid hadde krutsjovittene 
klart å stable på beina en helt 
ny teori. Under påskudd av å 
"videreutvikle" marxismen-leni
nismen, foretok de en komplett 
revisjon av marxismen-leninismen. 

9 
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Ifølge revisjonistene og den 
nye teorien har monopolkapi
talismen skifta karakter , im
perialismen er ikke den samme 
som den Lenin analyserte i 
" Imperialismen, kapitalismens 
høyeste stadium" og klassekam
pen blir angivelig drevet fram
over av andre krefter og gjen
nom" andre betingelser enn for 
40 år siden . Marxismen-leninismen 
må :Ncke " f ors t ås dogmatisk" sier 
revisjonistene for å tilsløre 
at de driver med regelrett for
falskning av marxismen.· 

KAPITALISMEN BLIR GJENOPPRETTA 
I SOVJET . 
Etterhvert som revisjonistene 
befesta sine posisjoner inna
for den sovjetiske staten og 
etterhvert som de vant mer og 
mer fram med sine " skapende re
former", ble det også tydelig 
hvilken målsetting som revisjo
nistene fulgte , nemlig å gjen
opprette kapitalismen i Sovjet. 
Et avgjørende bevis på dette 
var " reformene" av 1965 . Disse 
reformene ble ytterligere ut
vikl a og bestyrka gjennom parti
kon~ressen i 1~71 . Her slo 
Offlsiefle dokumenter det fast 
som en i f l ere år gjennom dir
ekte erfar ing hadde kunnet kon
statere: At Sovjetstaten hadde 
utvikl a seg til å bli en mono
pol kapital istisk og imperialis
tisk stat under monopol ):Jorger
skapets fascistiske diktatur. 

Også når det gjaldt den uten
r ikspol it i ske strategien ble 
konturene stadi g mer klare . Som 
den str ategiske hovedlinja i for
holdet til de kapitalistiske 
l anda erkl ærte allerede Krutsjov 
teorien om " fredl ig sameksistens" , 
dv s • å erstatte den proletariske 
internasjonalismen (enheten mel
lom revo_lusjonære og undertrykt e 
nasjoner mot imperialismen) med 
"fredl ig kappestrid" med kapi ta-

l
.l i stl anda , Han stil te verde"ns 
undert r ykte l and og folk over
fo r det val g, enten å f "orplikte 
s eg på den " f'redlige sam€ksi
stens"-l i n ja r l le:r å gå under i 
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t en verdenskrig . Dette var i 
virkel igheten ei linje som gikk 
ut på å oppgi den internasjonale 
klassekampen og underkaste seg 
Moskva-ledel sens kapitualsjons
linje. 

Krutsjovs reviderte "marxisme 
leninisme" ble snart utbasunert 
som generallinja for alle Moskva
tro partier - også i alle vest
lige land. 

KRUTSJOV FORLANGER FREDLIG , 
PARLAMENTARISK " OVERGANG TIL 
SOSIALISME". 

Nøye knytta til tesen om " fred
lig s ameksistens" var teorien om 
"fredlig overgang til sosialisme" 
- gjennom parlamentet . I følge 
Kruts jov var Oktoberrevolusjon
ens vei - maasenes væpna revo
lusj on - riktig " bare under de 
historiske forhold som hersket 
den gang". I revisjonistenes 
"avdogmatiserte marxisme" ble 
den parlamentariske vei til den 
allmenne strategiske regel , 
mens den væpna kampen bare var 
det helt sjeldne unntaket , Slik 
uttrykte Krutsjov sitt syn på 
strategien under sin tale på den 
20 . partikongressen i 1956 : 

" Under disse omstendigheter har 
arbeiderklassen muligheten , 
sammen med bøndene , intelligen
sian og patriotiske krefter , å 
tilføye de reaksjonære krefter 
et nederlag, og erobre et sta
bilt flertall i parlamentet . Fra 
å være det borgerlige demokra
tiets organ gjøres det til et 
verktøy for den virkel ige folke 
vilje, I dette tilfellet kan for 
mange høyt utviklede kapital is
tiske land de tradisjonelle in
stitusjonene bli til et organ 
for det sanne demokrati, et 
arbeidernes demokrati ." iFra 
"Sent ralkommiteens beretning til 
SUKP's 20.partikongress 1956", 
ved N.S. Krutsjov) . 

Dette var ikke bare ei total av
skrivning av marxismen . Det var 
samtidig et bevisst underslag av 
alle historiske erfaringer som 

Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no) 2016



ikke kunne oppvise ett eksempel 
på en vellykka "fredlig revo
lusjon" i land hvor b&rgerskapet 
satt med statsapparatet og all 
makta. Hovedlinjene i den revi
sjonistiske strategien for sosia
lismen ble klart slått fast i 
Krutsjovs tale på den 20. part~
kongressen. 

KRUTSJOV "BLÅSER NYTT LIV" I EN 
DØENDE KAPITALISME . 
Behovet for en revisjon av 
marxismens analyse av statsmono
polkapitalismen ble foreløpig 
bare antydet: "Vi må følge nøye 
med i kapitalismens økonomi, vi 
må ikke forstå Lenins tese om 
den råtnende imperialismen på 
en altfor enkel (!) måte og vi 
må studere hva vitenskapen og 
teknikken i de kapitalistiske 
landene har frambragt av særlig 
verdifullt, •••• " (Krutsjov, 
20 . partikongress). 

Det Krutsjov pekte på var at 
ka~italismen hadde nådd et kva
ri at1vt nytt trinn, hvor ut
viRllnga av teÆn1kk og viten
skap samt statlig planlegging 
kunne blåse nytt liv i en døende 
kapitalisme. Kapitalismen hadde 
vist seg levedyktig! 

Den mer detaljerte utarbeidelsen 
av den "nye analysen" ble fore 
tatt i slutten av 50-åra og ut
over i 60,åra. Samtidig foregikk 
det paralelle "studier og ana
lyser" av· kapitalismen i de 
andre revisjonistpartiene . Av 
spesiell betydning ble det å ut
arbeide en ny teori om staten, 
en teori som kunne underbygge 
den parlamentariske strategien. 
Resultatet blei en delvis over
takelse av den SOSLaidemok~a
~lske lære om staten som en ef
!2kt1v adfu1nistrator pg pl~ 
~egger av den kapitalistiske øko
nomien. Og hvor var det så de 
kap1ta11stiske administratorene 
hentet all denne inspirasjonen 
fra? Hvor lå kilden til alle 
disse sunne tendenser? Vesttyske 
revisjonister ga et representa
tivt svar på dette: 

"Når de står overfor sosialis
mens utfordring må lederkreftene 
innenfor den vesttyske monopol
kapitalen gripe til midler og 
planleggingsmetoder, til pro
grammering og prognoser, samt 
gjennomføre slike statlige inn
grep i den økonomiske utvik
linga som egentlig er helt frem
med for kapitalismen ••• " (K . H. 
Røder/H. Kolbe : "Staat und Klas
senkampf", Berlin/69, s. 140). 

Det er altså slik det henger 
sammen : Den " sosialistiske ut
fordring" tvinger monopolborger
skapet til å gjennomføre til
tak som er den"fremmed", dvs . 
allerede har sosialistisk karak
ter! Monopolborgerskapet går 
foran i utviklinga av en sosia
listisk økonomi ! For det er 
faktisk det som sies. 

KAN DEN KAPITALISTISKE STATEN 
DRIVE PLANØKONOMI? 
Denne interessante påstanden 
henger sammen med ei vurdering 
av staten som en slags nøytral 
ins~tusjon som 1kke er under
Rasta de lovmess~~=ter som 
ellers styrer det:kåpitaljstjske 
~amfunnets utvikling. 

Så snakkes det om"den voksende 
tendensen til at staten blir 
relativt selvstendiggjort" 
(Antimonopolistisk Alternativ, 
s. 23) og dette fører til at 
staten kan "gripe direkte inn i 
den økonomiske prosessen" (s. 14). 
"Dannelsen og veksten av mono
polene fører til at staten gri
per umiddelbart inn i den kapi
talistiske reproduksjonsproses
sen til fordel for finansoligar
kiet" (SUKP , pr. utk., Einhet
Sonderheft, aug./71) . 

Hvordan skal dette forståes? 

Det kan vanskelig forståes på 
annen måte enn at monopolborger-, 
skapet gjennom staten er i stand 
til å gjennomskue de økonomiske 
lovmessighetene som styrer den 
kapitalistiske produksjonen, 
gripe inn i dem, og - som vi 
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etter hvert skal se - oppheve 
anarkiet i produksjonen. 

Den revisjonistiske vers j onen om 
staten har bare en ting til hen
sikt : Å underbygge og legiti
mere den parlamentariske stra
tegien . Er det nemlig slik at 
staten allerede under kapitalis
men kan drive planøkonomi, så 
får det sjølsagt virkning for 
de indre lovene som styrer ut
viklinga . Krisene oppheves, eller 
" antar en annen karakter", som 
det heter . Og det samme gjelder 
klassekampen. Klassekampen må 
nå føres i parlamentariske og 
andre statlige og kommunale or
ganer. Gjennom disse kan sam
funnsplanlegginga påvirkes i 
mer demokratisk retning. I de 
parlamentariske organer skal 
arbeiderklassen føre kraftfulle 
kamper mot monopolkapitalen. 
Det gjelder at "de demokratiske 
bevegelser og arbeiderbevegels en 
fratar monopolene kontrollen 
over staten", slik at det blir 
mulig å "planlegge demokratisk" . 
Sjøl på de kapitalistiske pro
duksjonsforholdas grunn skulle 
det på den måten være mulig " å 
isolere og knuse monopolene" og 
bygge " en demokratisk stats
kapitalisme . " (Paul Boccara : 
Einfuhrung in die Frage des 
staatsmonopolistischen Kapita
lismus" in "Sozialische Politik" , 
11/71, s .l5) . 

"ENHETSFRONTEN" MED SOSIAL
DEMOKRATIET. 
Gjennomføringa av dette program
met samt overgangen til sosial
ismen forutsetter en enhet av 
"demokratiske krefter" og på et 
grunnlag som ikke sjøl er sosia
listisk : " Det alternativet vi 
foreslår og som vi kan bygge en 
brei enhet av sosiale og poli
tiske krefter på, er ikke noe 
sosialistisk alternativ ••.• Vi 
kjemper for en programmering av 
økonomien (!) og en demokratisk 
omforming av staten som åpner 
veien for sosialismen." (Luigi 
Longa: Probleme des Friedens und 
des Sozialismus, 4/66) . 
12 

Spør vi nærmere hva som skjuler 
seg bak den ulne betegnelsen 
" sosiale og politiske krefter", 
får vi mye av svaret ved å se 
på uttalelsen som den sovjetis
ke revisjonist-ideologen Suslow 
kom med allerede på den 20 . 
partikongressen : 
"I praksis vil det finnes mange 
viktige problemer hvor vi har 
berøringspunkter med sosial
demokratene og hvor det gis 
muligheter for saklig kontakt, 
tilnærmelse og samarbeid i disse 
spørsmålene . Denne muligheten 
kommer framfor alt av at hoved
oppgaven for arbeiderbevegelsen 
nå er slike oppgaver som for
svar av freden, den nasjonale 
frihet og demokratiet •• • • • ". 

Som vi skal se etterpå når vi 
skal studere Kleven nærmere , så 
er nettopp forholdet til sosial
demokratiet noe av det som tyde
ligst avslører revisjonismens 
råttenhet og forræderi mot ar- J 
beiderklassen. For revisjonisten , 
er sosialdemokratiet en strate
gisk alliert og hovedkraft i den 
såkalte "demokratiske utviklinga". 

lNOR "FORNUFTIGE" ER DE 
BORGERLIGE STATSMENN? 

Denne hellige alliansen av 
" demokratiske krefter" på det 
nasjonale pl an , " tilsvarer" på 
det internasjonale plan et for
hold mellom de "sosialistiske" 
land (i virkeligheten revisjo
nistiske land) og imperialis
tiske land som er preget av for
sonlighet og fordragelighet . 

" Det er bemerkelsesverdig at det 
innenfor offentligheten i mange 
(imperialistiske) land har det 
skjedd dyptgående meningsendring
er til spørsmålet om krig og 
fred. Denne prosessen fortsetter 
videre i dag . Det har modnet seg 
en forståelse for den viktige 
kjennsgjerning : Vårt århundre 
står i atomvåpnenes tegn . Da 
finnes det intet alternativ til 
prinsippene med fredlig sam
eksistens mellom statene og et 
hvert steg vekk fra disse prin-
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sipper kan få skjebnesvangre 
konsekvenser." (Tidsskriftet, 
"Sowjetunionen", 8/74). 

"Det sosialistiske systems 
seier ••• kan bli oppnådd gjennom 
fredlig kappestrid mellom kapi
talistiske og sosialistiske land. 
I løpet av denne vil flere og 
flere land nødvendigvis bryte 
ut av imperialismen og slutte 
seg til det sosialistiske ver
denssystemet . " ("Leninist stra
tegy and tactics" , Moskva 1970, 
s. 26) . 

Spørsmålet om sameksistens og 
kriger under imperialismen blir 
altså besvart med at de imperia
listiske statsmenn har kommet 
til fornuft og frivillig av
stått fra å føre kriger . Dette 
er åpenbart ei behandling av 
defte spørsmålet som ikke lenger 
samsvarer med marxismen-leni
nismens analyse av imperialismen . 
Dette er en rein idealistisk 
analyse som påstår at det hele 
avhenger av imerialistenes "for
nuft". Men historia har lært 
oss at krig - og ikke fred - er 
det eneste fornuftige i imperia
listenes øyne. Liksom det eneste 
fornuftige for arbeiderklassen 
er kamp mot de imperialistiske 
krigene. 

Men la oss nå vende tilbake til 
Kleven og boka hans . 

KLEVEN OM STATSMONOPOLKAPITALISMEN 

I sin analyse av statsmonopol
kapitalismen følger Kleven opp 
med samme metode som i imperia
lisme-analysen: De grunnleggen
de og avgjørende motsigelsene 
stikkes vekk eller nevnes bare 
i en fordreid form . Sekundære og 
mindre vesentlige motsigelser 
skyves fram i forgrunnen. Resul
tatet blir at utbyttinga av ar
beiderklassen underslås, kapita
lismens krise underslås, klasse
kampen underslås, og det borger
lige samfunnet, særlig hva dets 
framtidige muligheter angår, 
males i de mest optimistiske far
ger. 

Kleven gir ikke sjøl noen defi
nisjon på statsmonopolkapitalis
men . Han siterer fra ei bok ut 
gitt av et østtysk (revisjonis
tisk) forfatterkqllektiv: "Anti
monopolistische Alternative -
Sozialistische Perspektive", 
Berlin 73, s.l3/14). Dette er 
ei bok som Kleven har nytta som 
grunnlag og som han ·gjengir nes
ten ordrett lange avsnitt fra -
for det meste uten kildehenvis
ning. Definisjonen på den stats
monopollistiske kapitalisme~ 
meres opp i seks punkter: 

l) "Foreningen av monopolenes 
makt med statens makt til et en
hetlig maktkompleks som ·styrer 
den totale kapitalistiske ut
byttingsp~osess." 

2) "Statens stadige og omfattende 
økonomiske virksomhet." 

3) "Internasjonalisering over
veieficrn- gj erfiiom internasjonale 
statsmonopolistiske sammenslut
ninger • •• • • til dels allerede 
gjennom relativt faste regionale, 
omfattende statlige overenskoms
ter (f.eks. EEC)." 

4) "Den imperialistiske statens 
økonomiske virksomhet er blitt 
til en objektiv betingelse for 
kapitalens reproduksjon, • • •• " 

5) "EndriJ?-gen i virkemåten til l" 
de økonom~ske lover og de kapi- ' 
talistiske motsetningenes beve- • 
gelsesformer." 

6) "Det statsmonopolistiske makt
kompleks gjennomtrenger i dag 
alle områder ved samfunnslivet 
-pol i tikk , ideologi, kul tur." 

Klevens revisjonisme gir seg 
uttrykk både i det han sier - og 
ikke minst det han la være å si . 
Vi skal prøve å komme Kleven 
nærmere inn på livet ved å stu
dere mer inngående enkelte av 
punktene i definisjonen overfor, 
punktene l, 3 og 5. 

OM STATENS UNDERKASTING UNDER 
MONOPOLKAPITALEN . 

Til punkt l: Ved å sitere øst
tyskernes påstand om en "for-

13 

Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no) 2016



soning av statens makt med mono
polenes makt" vil Kleven åpen
bart gi leseren inntrykk av at 
staten i bunn og grunn er en 
SJølstendlg maktfaktor som nær
mest tlifeldlg vokser samm~n-med 
~onopolene . E1 sl1k fOrfolKnillg 
oestyrkes når Kleven sier at 
" Den statsmonopolistiske kapi
talismen forener (min uth.) 
monopolenes krefter med statens 
krefter .•.• ". Og lenger framme 
snakker Kleven om "de voksende 
tendenser til statens relative 
selvstendiggjørelse . " (s.26). 
Men dette er en helt feilaktig 
og umarxistisk beskrivelse av 
statsmonopolkapitalismen. 

Med utviklinga av kapitalismen 
fra frikonkurranse til monopol
kapitalisme og imperialisme for
andret også staten karakter til
svarende . Motsetningene mellom/ 
monopolborgerskapet og det 
øvrige borgerskapet; førte til 
at monopolborgerskapet mer og 
mer overtok den direkte ledel
sen av statsapparatet. 

Monopolkapitalen slår seg ikke 
til ro med noen gjennomsnitts
profitt. Som Stalin pekte på så 
er det trygging av maksimal
profitten som er den moderne 
kapitalismens økonomiske grunn
lov og som bestemmer h ovedtrek
kene i utviklinga . 

For å sikre maksimalprofitten 
må monopolborgerskapet la staten 
overta stadig flere samfunns
messige funksjoner, særlig øko
nomiske . Etter hvert blir staten 
sjøl monopolkapitalist i stor 
stil. 

Men endrer dette på den privat
eiende karakteren av produksjo
nen? I NKP ' s prinsipp-program 
av 1973 heter det at "hele stor 
industrien og alle større ban
ker må nasjonaliseres". (s. 56). 
Men står den nasjonaliserte 
industrien, dvs. den statsmono-· 
polistiske kapitalen i en sær
egen opposisjon til den øvrige 
monopolkapitalen? Dette er åpen
bart NKP ' s og Klevens oppfatning 
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Kleven kaller følgende "krav" 
for.første etappe-måls~tting f2E 
sos1ai1smen: "Begrensn1ng av 
~pttalens makt gjennom 
demokratiske reformer (som skjer 
under det borgerlige demokrati 
ets (diktaturets ! min tilf . ) vil
kår) Nasjonalisering av de 
største banker, nøkkelindustrier, 
demokratisk kontroll , medbestem
mels e osv . " (s . 46). 

På den måten prøver Kleven å inn
'tU.lJ ... § ... oss--'J,t de statskapi talis
ti.Qke foretaken..L_er mer " demo
kratiske" og står i op~si~on 
til monopolkapitalen . JØ1sagt 
eksisterer det djupe motsigelser 
innafor monopolkapitalen- også 
mellom den statlige og ikke-stat
lige sektoren. Men det avgjørende 
er jo nettopp at det herskende 
monopolborgerskapet har den 
direkte kontrollen over statens 
politiske makt. Derfor er det 
riktig å si at staten, med all 
sin virksomhet, er underordna 
de til enhver tid herskende 
monopolenes interesser. Kapita
lismen har med det utvikla seg 
til statsmonopolistisk kapita
lisme. 

Derfor er den"forening" av stat
ens og monopolenes makt som 
Kleven snakker om overfor bare 
halve sannheten. Sammenholder vi 
Klevens uttrykksmåte med den 
strategien han vil underbygge, 
som går ut på å "demokratisere" 
statsapparatet under kapitalismen, 
så avslører uttrykksmåten seg 
som en total usannhet og oppor
tunistisk forvrenging. Det er ei 
forvrenging av den marxistiske 
lære om statens klassekarakter, 
om at staten alltid er den øko
nomiske herskende klassens stat 
og om at staten bare er demo
kratisk på den herskende klassens 
premisser. 

I boka "Sosialismens økonomiske 
problemer i USSR" fra 1952 gikk 
Stalin i rette med dem som på et 
opportunistisk grunnlag under
streket statens " sammenvoksing" 
eller "sammensmelting" med mono
polene: 
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"Uttrykket ' sammensmelting' 
passer ikke . Dette uttrykket 
betegner på en overflatisk og 
beskrivende måte tilnærminga 
mellom monopolene og staten. 
Det avdekker ikke den økono
miske betydninga av denne til
nærminga . Det er nemlig så, at 
det under denne til nærmings
prosessen ikke bare finner sted 

~-1 ei sammensmelting , men ei under
~~ordning av statsapparatet under 

.- ".J _ - monopolene . Derfor skulle man 
~ stryke ordet ' sammensmelting ' 

og erstatte det med ordene 
' statsapparatets underordning 
under monopolene '." (Stalin: 
"Economic problems og socialism 
in USSR", Peking/72 , s . 43) . 

KLEVEN UNDERSLÅR MOTSETNINGENE 
INNAFOR MONOPOLKAPITALEN . 
Videre , under punkt l i Klevens 
sitat heter det at den nevnte 
" forening" av staten og mono
polene fører til et " enhetlig 
maktkompleks". Også dette er 
bare en sannhet på overflata . 
Riktignok er det sterke person
lige, økonomiske og ideologiske 
bånd og intimt samarbeid som 
binder industri- og rederkapital, 
bankkapital , Høyre , DNA, LO - top
pen og øvrige konsortier sammen. 
Men enhetlig er dette maktkom
pl ekset til sjuende og sist 
bare i sine angrep på arbeider
kl assens og fo l kets kår og i 
bestrebel sene på å knuse arbei~ 
derklassens kampkraft . Enhet
lige opplegg av typen Skånland
utvalget er eksempel på dette . 
Konspirasjonen og tiltakene for 
å knuse streikekampene i høst 
er også eksempel gå det. Men det 
er likevel fullstendig feilaktig 
bare å si at statsmonopolkapita
lismen er " enhetlig". Eksisterer 
det kanskje ikke konkurranse og 
interessemotsetninger mellom de 
ul ike monopolgrupperingene? 

Monopolkapitalen søker alltid 
dit hvor den kan oppnå lang
siktig maksimalprofitt. Vi har 
sett hvordan den internasjonale 
monopolkapitalen nå søker å 
etablere seg i oljeutvinninga 
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hvor det er størst profitt å 
hente . Men er dette uttrykk for 
enhetlig opptreden? Tvert i mot . 
Det er uttrykk for at monopol
k~pitalistene kjemper vilt seg 
i mellom for å o nå s ;ørs:t" 
mul1g fortJeneste . Særlig i 
t1der med overproduksjon og øko
nomiske kriser fører dette til 
opprivende kamper . Det er en 
kamp om å bestå eller å gå under 
i konkurransen . Eksempel : 
"~åren 1970 ble det meldt om 
stor profitt i treforedl ing , og 
kapitalen strømmet til . Avisene 
skrev at dersom all denne kapi 
talen skulle overføres til pro
duksjonen, ville det bety at 
all skog i Norge måtte hogges 
ned i løpet av ett år for å 
holde det nye produksjonsutstyr
et beskjeftiget . Og slik gikk 
.det sjøl sagt ikke . Al t på hø s 
ten meldte overproduksjonskrisa 
seg , og mange bedrifter gikk 
nedenom. Den mest kjente er vel 
Vestfoss Cellulose .'.' (AKP 1 s 
studiesirkel , hefte nr . l , s . 28) . 
På det ·internasjonale marked 
ser vi i dag hvordan særlig de 
store bil-konsernene kjemper · en 
desperat kamp for å holde hue 
over vannet . 

Vi ser her også tydelig an
skueliggjort hvordan de største 
monopolene utnytter statsmakta 
for å styrke seg . I England har 
staten gått inn i monopol kon
sernet British Leyl and . I Sverige 
har staten gått inn i Saab og 
Volvo. I Frankrike har Peugot 
tatt over Citroen og samtidig 
fått et statlig lån på 1 , 4 mil li
arder franc . 

De ulike monopolgrupperingene 
sloss også seg i mellom for å 
overta mest mul ig av kontrollen 
over statsapparatet og for å 
undertvinge seg andre bedrifter . 
Dette øker konsentrasjonen og 
sentraliseringa av kapital en . 
Som Lenin pekte på , så styrker 
den statsmonopolistiske kapita
lismen seg spesielt i perioder 
med forberedelser og føring av 
imperialistiske kriger og i 
økonomiske kriser . (Lenin- Verker , 
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11 
bind 21, s . 344/345) . Er dette 
kanskje uttrykk for statsmono
pol kapital ismens enhet? 

Mao Tse Tung har sagt : 
" I enhver gitt foreteelse el ler 
ting er motsetningenes enhet 
betinget , midlertidig og forbi
gående og følgelig relativ, men 
kampen mellom motsetninger er 
absolutt . " (Sitatboka , s . 292) . 

I Klevens revisjonistiske ver
den er alt omvendt . Her er en
peten absolutt og motsetningene 
J orblgaende . I stedet for å peke 
på motsigelsene innafor mono 
polkapitalen fører han fram 
teorien om " et enhetl ig makt 
kompleks" som, liksom Kautsky 
med sin lære om " ultra- imperia
lismen" , vil framstille den 
moderne kapitalismen som en en
hetl ig " ultra- statsmonopolkapi
talistisk" blokk . 

KLEVENS STRATEGI : 
YDMYK KRYPING FOR MONOPOLKAPI
TALEN . 
Mao har pekt på at"Alle reaksjo
nære er partitigre . I sin fram
toning er de reaksjonære frykt 
inngytende , men i virkeligheten 
er de ikke så mektige . På l ang 
sikt er det ikke de reaksjonære, 
men fo l ket som er virkelig makt
fulle ." (Skrifter i utvalg , 
s . 256) . 

" Imperialismen og alle reaksjo
nære, betraktet utfra deres 
vesen , på l ang sikt , fra strate
gisk standpunkt , må ansees som 
det de er - partitigre . Dette 
bør være grunnlaget for vår 
strategiske tenkning . På den 
annen side er de også levende 
tigrer, jerntigrer, virkelige 
tigrer som er i stand til å ete 
opp folk . Dette bør være grunn
laget -for vår taktiske tenkning ." 
(Sitatboka , s. l 02) ." I strategien
må vi forakte alle våre fiender , 
men i taktikken må vi ta dem 
alle sammen a l vorlig ." (Sitat
boka , s . l09) . 

Klevens strategi er den mot
satte . Strategisk er det å buk
ke og krype for monopolkapitalen 
og dens sosial demokratiske hand
langere . Taktisk bl åser han seg 
opp og påstår å kunne " demokra
tisere" staten uten at borger
skapet løfter en hånd . 

I stedet for å underordne tak
tikken under strategien, så har 
han underordna strategien under 
taktikken . 

Det Kl even gjør er å framstille~ 
klassefienden som en enhetlig , 
indre styrket og stålsatt kraft 
I Kl evens framstilling er de 
reaksjonære virkelige tigre . 

Arbeiderklassen og deres alli
erte er derimot en passiv og 
kraftløs hop . Kleven har lite 
til overs for massene . Masse
kampen har ingen plass i NKP ' s 
og Klevens" strategi'! . 

Dette inntrykket bestyrkes når 
en studerer videre Klevens " lov
prisning" av monopolkapitalen: 
"Monopolkapitalen er nå bedre 
organisert og dens manøvrerings
evne er økt • •• • " (Statsmonopol
kapitalismens) utstrakte og dif
ferensierte integrasjons- og 
manipul eringspolitikk gjør det 
vanskel igere å få utviklet en 
revolusjonær bevissthet hos del
er av arbeiderklassen og dens 
forbundsfeller'! •••• • "Den til
takende økonomiske , politiske og 
mil itære integrering og samordn
ing av de utviklede kapitalis
tiske land . Dette muliggjør i 
større grad enn tidligere en ~ 
fell es internasjonal strategi 
fra im:perialistenes s i de ••• " 
(24/25). 

Stil t overfor en s l ik " forferde
lig" fiende , hva kan det " be• 
visstl øse" og demoraliserte 
prol etariatet gjøre , annet enn 
å avbl åse klassekampen? 

Som vi seiner skal se , så fø r er 
denne linja med å underordne 
strategien under taktikken til 
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at NKP fullstendig har forlatt 
kampen for sosialismen og prole
tariatets diktatur . " Grunnen 
til at de (revisjonistene) roser 
og overdriver fiendens krefter 
og slår på stortromma for im
perialistene, kommer rett og 
slett av at de avviser den revo
lusjonen som de undertrykte mas
ser og de undertrykte folk 
fører •.• " (Mehr uber die Diffe
renzen zwischen Genossen Togli
atti und uns, Peking/63, s. 251). 

Derfor er Klevens og NKP's linje 
ei dødslinje og ei dødsl i nje 
som utleverer arbeiderklassen 
til de virkelige tigre: Monopol
kapitalens militær- og volds
apparat . 

I KLEVENS FANTASIVERDEN ER 
ALT MULIG . 

De samme falske ideer kommer 
ogs4 til uttrykk i punkt l over
for, hvor det heter: Det enhet
lige maktkomplekset "styrer den 
totale kapitalistiske utbyttings
prosess". 

Som vi allerede har sett, så 
eksisterer det ikke noe"enhetlig 
maktkompleks". Dermed faller ho-

l 
vedpremissen for Klevens påstand 
bort : nemlig at monopolkapitalen 

, gjennom staten er i stand til å 
oppheve anarkiet i produksjonen, 
planlegge på lang sikt og " styre" 
den ·~ totale" samfunnsøkonomiske 
utviklinga. 

Og når skulle dette ha skjedd, 
og hvor skjedde det? Det må 
være i Klevens fantasiverden. I 
den virkelige verden er vi vitne 
til at den mest omfattende og 
voldsomme økonomiske krisa etter 
2 . verdenskrig skaker den kapi
talistiske produksjonsmåten i 
sine grunnvoller. Stilt over
for en stadig mer omseg-gripende 
arbeidsløshet , stigende priser 
og synkende produksjon står 
stat og monopolkapi.tal helt 
hjelpeløse . Illusjonen om at 
staten kan "planlegge" eller 
" styre" økonomien er bl i tt gjort 
sørgelig til skamme. 
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"Krisene viser at d.en borgerlige 
staten er helt ute av stand til 
på noen som helst måte å bli 
herre over de helt elementære 
lover som virker under kap:i. ta
lismen. I de kapitalistjske lan
da er det ikke staten som styrer 
den økonomiske utviklinga , men 
omvendt: staten _g_r s ,lill _!!rirudjt 
kreftene ~fiStrSke 
Økonomien. Tien er underor~ 
~;;Q!'kapi "talen . " (Poli tische 
Økonomie-Lehrbuch, Berlin/71 , 
bindl, s.251) . 

Staten er ikke noe sjøJ.stendig 
organ som kan stille seg over 
de lovene som virker i det kapi
talistiske samfunnet , over mot
sigelsene i den kapitalistiske 
produksjonsmåten, over klasse
kampen. 

Like meningsløs som påstanden om 
at staten kan skape en krise
fri kapitalisme er påstanden om 
at staten er i stand til å plan-. 
legge den samfunnsøkonomiske ut
viklinga under kapitalismen. i 
den snevre utstrekning staten er 
i stand til å planlegge , er .~. c-: 
en folkefiendtlig pl anlegging 
og tilrettelegging for å trygge 
monopolkapitalens maksimalpro
fitt. Men sjøl på dette området 
kan all mulig statlig " eksper
tise" og planlegging ikke gver
vinne de indre motsigelser og 
anarkiet i den kapital istiske 
produksjonen . Planøkonomi er 
ikke mulig på grunnlag av kap i 
talistisk eiendom til prodv~
sjonsmidlene . 

EEC . PARADEEKSEMPEL PA 

INTERNASJONAL ENHET OG SAMHOLD! 

Til punkt 3 . Her vises det til 
at monopolkapitalens internasjo
nalisering får stadig fastere 
former - allerede i f orm av 
statlige sammenslutninger (EEC ). 
Dette er igjen en påstand som 
går på overflata av tingene og· 
som ser enheten som noe absolutt 
og motsigelsen som noe forbigå~ 
ende og relativt . 
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All historisk erfaring viser 
oss at i tider med skjerpet 
økonomisk klima og problemer for 
den nasjonale industrien forsvin
ner alle idealistiske forestil
linger om en samordna eller in
tegrert økonomi som dogg for 
sola . Under den økonomiske krisa 
lyder den nasjonale parolen: 
Redd seg den som kan! Som krisa 
i tredve-å ra viste så førte na
sjonene en utprega nasjonalis
tisk og proteksjonistisk (toll
beskyttels e) politikk for å 
ve:rn e om den i nnenlandske produk
sjonene. Også i de seinere åra 
har vi sett at økonomiske til
bakeslag og kriser blir fulgt 
opp med tollforhøyelser , import
ventilasjoner og andre diskri
minerende tiltak. Og parade
eksemplet på økonomisk samarbeid, 
EEC, er i dag snarer et parade
eksempel på indre splid, uenig
het og nasjonalisme. 

Når Kleven derfor bare framhever 
den "tiltakende økonomiske , poli
tiske og militære integrering og 
samordning av de utviklede kapi
talistiske land", så gjør han 
enheten til noe absolutt . Men 
alle tidligere og aktuelle er
faringer viser oss at de indre 
motsigelsene mellom de imperia
listiske maktene er av grunn
leggende natur . Vi må derfor av
sløre alle revisjonistiske på
stander om en ny "ultra- imperia
lisme". 

OM LOVMESSIGHETENE UNDER 

KAPITALISMEN 

Til punkt 5 . " Endringer i virke
måten til de økonomiske lover og 
de kapitalistiske motsetningenes 
bevegelsesformer ." 

Tilsynelatende anerkjenner Kle
ven at det kapitalistiske sam
funnet er styrt av de samme øko
nomiske lover og har utv1kla seg 
gjennom de samme bevegelses
former som alltid har kjenneteg
net kapitalismen. Men "virkemåten" 
er annerledes, sier han. Hvordan 
i all verden skal vi så forstå 
det? 

Skal vi avdekke de lovene 
som styrer kapitalismen, dvs . 
avdekke de grunnleggende mot
sigelsene, så må vi ta utgangs
punkt i kapitalismen som økono
misk system. Den grunnleggende 
motsigelsen under kapitalismen 
er motsigelsen mellom arbeid 
og kapital, som tilsvarer klas
sekampen mellom arbeiderklassen 
og borgerskapet . Denne grunn
leggende motsigelsen har to 
vesentlige kjennetegn: 
l) Den er antagonistisk og u
forsonlig. 
2 ) Dens historiske tendens er 
at den skjerpes. 

Det mest markante uttrykk for 
skjerpinga av denne motsigelsen 
er kapitalismens økonomiske 
krise - og forbundet med denne -
skjerpinga av klassekampen , noe 
som uunngåelig fører til borger
skapets fall og arbeiderklassens 
seier gjennom den sosialistiske 
revolusjonen . Denne grunnleg
gende motsigelsen antar i løpet 
av den historiske utviklinga 
stadig nye former, men innhol
det forblir det samme. Globalt 
går i dag den viktigste mot
sigelsen - hovedmotsigelsen -
mellom imperialismen på den ene 
sida og verdens undertrykte na
sjoner og folks frigjøringskamp 
på den andre . Denne motsigelsen 
bestemmer utviklinga av klasse
kampen i verdensmålestokk . 

Er det dette Kleven mener når 
han snakker om "endringer i 
virkemåten"? Nei. 
For med det uklare uttryk~et 
" endringer i virkemåten" vil 
Kleven bare tilsløre de djupt
gående_ revisjoner han har fore
tatt av sjølve innholdet i den 
marxistiske teorien. 

Eller hvordan står Kleven til 
den marxistiske kriseteorien? 
Spørsmålet om kapitalismens øko
nomiske krise har siden Marx 
dannet kjernen i analysen av 
kapitalismens indre motsigelser . 
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KLEVEN : KAPITALISMEN HAR OVER
VUNNET DE ØKONOMISKE KRISENE ! 
For det første er det tydelig at 
Kleven helst ikke vil gå inn 
på dette viktige spørsmålet. 
Kl ar tal e ville bare bli altfor 
avslørende . Han "unnviker" pro
bl emet ved å sitere fra sin 
partifelle Harald Holms bok " Inn
fø:dng i politisk økonomi". Her 
heter det : 
"Med utgangspunkt i bl.a . Key
nes teorier (som er framherskende 
i de borgerlige og sosialdemo
kratiske partier) om at kapita
lismen må skaffe " effektiv etter
spørsel" (effektiv anvendt kjø
pekraft), blir regjeringens og 
bankenes oppgave å sørge for at 
industriproduksjon og syssel
settingen kan hol des oppe på et 
forholdsvis høyt nivå , uten å 
forkaste eller antaste im~eria
lismen som system." (s . l8J . 

Men den "keynesianske revolu
sjon" avslørte seg som ikke n<;>e 
annet enn en sosialdemokratisk 
illusjon. Den gikk ut på å sti
mulere til økt økonomisk akti
vitet i nedgangstider ved å til
føre markedet kreditt over stats
budsjettet og ved at staten økte 
sitt økonomiske engasjement . 

Den nåværende krisa med infla
sjon og depresjon og arbeidsløs
het på en gang , har for alltid 
slått beina under denne håpløs t 
overflatiske teorien . For der
som nå de sosialdemokratiske 
økonomene vil bekjempe pris
stigninga ved å trekke penger 
tilbake fra markedet (føre en 
restriktiv pengepolitikk), så 
blir den økonomiske krisa bare 
verre og arbeidsl øsheten stiger. 

Dersom de pøser på med midler 
for å bøte på krisa løper pri
sene helt " galopp" og truer med 
å k jøre hele systemet i grøfta 
på den måten (ekspansiv penge
politikk). 
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Det overflatiske i den keynesi 
anske finanspolitikken består i 
at den ikke gripe r årsaken til 
den økonomiske krisa : utbyttinga 
av arbeiderklassen i sjøl ve 
produksjonsprosessen . Den kapi 
talistiske produksjonen er mer
verdiproduksjon , dvs . produk
sjon for , og bare for profitt, 
noe som skjer gjennom utbytting 
i produksjonen . Som Marx på
viste, så har profitten på lang 
sikt en tendens til å synke , 
noe som kapitalisten forsøker å 
motvirke gjennom intensivert 
utbytting av arbeiderne . 

De sosialdemokratiske økonomene 
forsøker å lure arbeiderklassen 
til å tru at de gjennom en grad
vis omfordeling av pengene i 
samfunnet skal motsetningene mel
lom arbeid og kapital gradvis 
glattes ut . Virkeligheten er en 
helt annen : Utbyttinga av det 
arbeidende folket er i dag 
større enn noen sinne . Klasse
kampen skjerpes . 

En stadig større del av arbeider
klassen vrister seg unna sosial
demokratiets ideologiske grep 
og forstår at bare en total om
veltning av produksjonsforhold
ene , hvor folket med proletari
atet i spissen tar makta over 
statsapparatet , er løsninga. 
Den keynesianske etterspørsels-

. teorien har nå spilt fallitt. 

Det en så hadde ventet seg å 
finne hos en som kaller seg 
marxist, var at K~ynes lære er 
en sosialdemokratisk illusjon , 
at den bare beskriver overflata 
av økonomien og er ikke i stand 
til å gripe motsetningene i den 
kapitalistiske økonomi en . Videre , 
at virkeligheten sjøl har be
kreftet riktigheten av den marx
istiske kriseteørien , nemlig at 
krisene ikke avtar , oppheves 
eller delvis forsvinner , men at 
de tvert i mot til stadighet 
skjerpes og får ødeleggende virk
ninger for kapitalen , noe krisa 
i dag er en god bekreftel se på . 
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Men ingen ting denslags finnes 
hos Kleven . Kleven har faktisk 
ikke annet å si om kapitalis
mens økonomiske krise enn at 
" industriprodukdjonen og syssel
settingen kan holdes på et for
holdsvis høyt nivå uten å an
taste kapitalismen." Hvilken 
rolle spiller det da at Kleven 
og Holm angriper DNA og sosial
demokratiet for å ta i bruk 
" keynesianske" virkemidler i . 
økonomien når de sjøl stilletl
ende anerkjenner disse midlene 
som effektive? Hverken hos Kle
ven eller Holm finner vi det 
spøtt av kritikk av Keynes teo
rier. 

Hva er så skjedd med krisene hos 
Kleven og Holm? Hos begge går 
det tydelig fram at krisene var 
noe som hørte frikonkurranse
kapitalismen, altså fortid til. 

" Den kapitalistiske syklusen som 
beveger seg fra den ene utpre
gede krise til den annen, med 
bevegelsen mellom typisk høy
konjunktur og typisk depresjon 
i verdensmålestokk, gjelder i 
det vesentlige for det vi kaller 
frikonkurransekapitalismen . 
Dette er det stadium av kapita
lismen som varte fram til år
hundreskiftet, da det ble avløst 
av imperialismen , kapitalismens 
monopolstadium. " (Holm, s . l25) . 

KLEVEN AVSLØRER SEG SOM EN 
SOSIALDEMOKRATISK KULTURRADIKALER . 

Sjølsagt snakker også NKP- erne 
om "kriser" i dag . Kapitalismen 
er inne i en krise, sier de . Men 
hva slags krise er det de mener? 
Mener de den krisa som springer 
ut av sjølve kjernen i det kapi
talistiske systemet , den krisa 
som på nytt og på nytt angriper 
sjølve det materielle grunnlaget 
for de kapitalistiske produk
sjonsforholda: Den økonom~ske 
~? 

På ingen måte ! Under kapittelet 
"Krise i samfunnet" i NKP ' s 
prinsipp-program på s. 44 blir 
kapitalismens økonomiske krise 

ikke engang nevnt ! Med "krise " 
mener d~sse folka noe sånt som 
"politisk krise, ideologisk og 
sosial krise som etterhvert som 
den forverrer seg, øker avstan
den mellom folkets store flertall 
og dem som sitter med den poli
tiske makt og administrasjon 
av samfunnet ." 

Men dette er ikke noe annet enn 
klagende og sutrende hykleri ! 
I virkeligheten er ikke disse 
folka det aller minste opptatt 
av at " avstanden øker" mellom 
" det store flertall" og " dem som 
sitter på toppen". Det eneste 
NKP er opptatt av er å få sine 
folk på tinget og i kommune- . 
styrer, sine tillitsmenn med 1 

den "demokratiske medbestemmelse" 
over det arbeidende folket i 
Norge . 

Og mens kapitalismen rystes i 
sine grunnvoller av den økono
miske nedgangen, mens krisas 
byrder i stadig større monn vel
tes over på arbeiderklassen, 
mens utbyttinga øker, arbeidsløs
heten stiger og arbeidsfolk rei 
ser seg til kamp mot elendigheta, 
så er Kleven og Co mest opptatt 
av at " den borgerlige ideolo
_gien" er inne i en alvorlig 
krise (s . 45) . " Derf6r søker mo
nopolkapitalens ideologer etter 
nye sett med ideer som under 
dagens forhold kan fremme kapi
talens interesser" (s . 45) . Som 
om det var vanskeligheter med 
ideologien som var monopolkapi
talens størst problem! Grunnen 
til at revisjonistene kjører 
fram den borgerlige ideologien 
som et hovedspørsmål er åpenbart 
fordi de vil lenke arbeiderklas
sen bort fra de virkelige mot
sigelser og de virkelige kamp
oppgavene i dag. 

Klevens teori om en kapitalisme 
fritatt fra økonomiske kriser 
henger nøye sammen med hans syn 
på arbeiderklassens materielle 
levestandard i dag. Så heter det 
bl.a: " Tidligere var arbeiderder
nes økonomiske kamp i stor grad 
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stimulert av elementære livs
nødvendigheter, det var en 
kamp mot materiell fattigdom . 
I dag står man ikke umiddelbart 
ansikt til ansikt med hunger og 
fattigdom." 

FOR MYE "KONSUM-MENTALITET" HOS 
ARBEIDERKLASSEN, SIER KLEVEN. 
Uten å rødme prøver Kleven her 
å servere oss borgerskapets 
avdanka myte om velferdssam
funnet og konsumsamfunnet på 
nytt . En kan med god grunn lure 
på hvor Kleven lever sitt liv -
sannsynligvis et sted høyt over 
skyene . 

NKP-ideologen ser som kommunist
partiets oppgave i dag. framfor 
alt å bekjempe konsumideologien 
og andre borgerlige verdier som 
behersker arbeiderklassen etter
som denne materielt bare får det 
bedre og bedre : "De endringer i 
de sosialpsykologiske trekk 
(ment er : ' regler, stereotyper 
og verdier som den borgerlige 
ideologi og kultur sprer ' ) som 
har funnet sted i de siste 50 
eller 30 år, har bl.a . sin bak
grunni det relativt høye eller 
voksende konsumpsjonsnivå." (s.27) 

Kamp mot " forbrukermentaliteten", 
krever Kleven. "Dagens kapita
lisme reiser nye og spesielle 
barrierer for å hindre utvik
lingen av proletariatets klasse
bevissthet . En av de mest ut
bredte metoder for å influere på 
arbeiderklassens tankegang og 
instilling er nettopp å plante 
"forbruker"-mentaliteten inn i 
deres rekker", sier han. (s.27) 

Slikt prat er meningsløst og 
ikke av denne verden. En almin
nelig arbeiderfamilie i Norge 
i dag er opptatt av levekostna
dene som truer med å stige mange 
over hue , av utrygge arbeidsplas
ser og kampen mot oppsigelser 
og permisjoner , av slike grunn
leggende demokratiske rettig
heter som retten til overhodet 
å få arbeid! Ikke "forbruker
mentaliteten" er en h i ndring for 
22 

arbeiderkl assens kamp i dag , 
men sosial demokratiets og NKP
revisjonismens forsøk på å 
undergrave klassekampen og føre 
den på avveier . Det er den vir
kelige hindring , herr Kleven . 

Har det så skjedd " endringer i 
virkemåten" til de økonomiske 
lovene og motsigelsene under 
kapitalismen? 

Det som har skjedd er at kapi
talismen har vokst over i mono
polkapitalisme og statsmonopol
kapitalisme . "Imperialismens , 
bankkapitalens og de kapitalis
tiske gigantmonopolers epoke , 
hvor monopo l kapitalisme blir 
til statsmonopolkapitalisme , be
tegner en fantastisk utvidelse 
av statsapparatet og en enorm 
utvidelse av dets byråkratiske 
og militære maskineri ••• " (Lenin , 
"Staten og revolusjonen, kap2) 
Statens voksende rolle er ut
trykk for kapitalismens indre 
motsigelser . Staten er borger
skapets, og etter hvert monopol
borgerskapets instrument for å 
møte disse motsigelsene. 

Hvorfor må staten blande seg inn 
på stadig flere områder for å 
løse kapitalens krise? 

Under statsmonopolkapitalismen 
eksisterer ikke krisene bare 
som delkriser lenger , som geo
grafisk avgrensede og tidsbe
stemte kriser . Siden den 1 . ver
denskrigen og spesielt siden 
krisa i 30-åra og etter den 2 . 
verdenskrigen befinner kapita
lismen seg i sin allmenne krise . 
Det er ei krise som fortsetter 
å tynge kapital ismen i verdens
målestokk . 

"Er verdenskapi talismens allmenne 
krise bare en politisk, eller 
bare en økonomisk krise? Hverken 
det ene eller det andre . Den er 
en allmenn, dvs . altomfattende 
krise i verdenskapitalismens 
sys~em, som omfatter både de 
økonomiske og politiske sfærer ." 
(Stalin, Economic problems of 
socialism in USSR , s . 58) 

l 
l 
l 
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Hvordan er så forholdet mellom 
den allmenne krisa og de stadig 
tilbakevendene "sykliske" kris
ene: 

"Den nåværende krisa har følg
ende karakter: Det er en syk
lisk krise på grunnlaget av 
kapitalismens allmenne krise . i 
monopolkapitalens tidsalder. 
Her må vi forstå den dialektiske 
vekselvirkning mellom den all
menne krisa og den periodiske 
krisa. På den ene sida blir den 
periodiske krisa så heftig og 
antar slike former som den aldri 
før har hatt, fordi den finner 
sted under kapitalismens all
menne krise, fordi den behers
kes av monopolkapitalens be
tingelser . På den annen side 
virker ødeleggelsene fra den 
periodiske krisa slik at det 
kapitalistiske systemets all
menne krise blir djupere og 
virker hurtigere ." (Lærebok i 
politisk økonomi, s . 310/3ll). 

Krisa i 30-åra tvang monopolbor
gerskapet til desperat å søke 
etter nye utveier for å løse 
vanskelighetene . Utvidelsen av 
de statlige funksjonene hadde 
framfor alt til hensikt å øke 
monopolenes kontroll med den øko
nomiske utviklinga og samtidig 
lage en breiere basis for angre
pene på arbeiderklassens kår. 

Gjennom statlige reguleringstil
tak (Keynes' teori) skulle en nå 
fram til en "organisert økonomi" 
eller "organisert kapitalisme", 
en kapitalisme fri for anarki og 
indre kriser. Dette er sjølsagt 
en illusjon, men en illusjon 
som Kleven og hans feller har 
slikt uten så mye som å blunke . 

Monopolborgerskapets direkte 
overtakelse av statsapparatet 
har ikke skjedd uten kamp . Ikke 
bare sloss monopolene innbyrdes 
for å få mest mulig kontroll 
over statsmaskineriet. Statsmono
polkapitalismen har også vokst 
fram gjennom motstand fra de 
mindre kapitalistene, " småfabri-

kantene". Gjennom den statlige 
økonomiske politikken, er disse 
blitt tvunget til å underkaste 
seg de største monopolene. Mindre 
bedrifter tvinges i stort an
tall til å gi opp. 

I Norge har DNA mer enn noe annet 
parti vært storkapitalens poli
tiske håndhever . Enda mer enn 
Høyre, som til en viss grad tal
er saka til en breiere krets av 
mindre og mellomstore kapita
lister. Når derfor NKP-revisjo
nistene støtter DNA's krav om 
"banksosialisering" og andre 
nasjonaliseringstiltak (se NKP
programmet, s.56) så støtter de 
i virkeligheten monopolkapita
lens tiltak for å vinne større 
kontroll og sikre større profitt . 
Men Kleven kaller dette for 
"demokratisering" og " struktur
reformer som innskrenker mono
polenes makt" (s.32 ff. og s.79 
ff.) Men slike talemåter kan 
ikke tilsløre at NKP objektivt 
støtter storkapitalen. 

På den annen side betyr over
gangen til imperialisme og stats
monopolkapitalisme at produk
sjonen som helhet får mer sam
funnsmessig karakter (riktig-
nok med overveieqde folkefiendt
lige og negative trekk - ikke 
progressive som KUL og trotskis
tene vil ha det til . ) . 

Lenin har framholdt: 
"Den imperialistiske krigen kom
mer umiddelbart før den sosia
listiske revolusjonen. Og ikke 
bare fordi krigen i all dens 
forferdelighet skaper det prole
tariske opprøret - ingen oppstand 
kan skape sosiali~men hvis ikke 
tida er økonomisk moden for den 
- men fordi den statsmonopolis
tiske kapitalismen er den full
stendige materielle forberedel
sen til sosialismen, dens umid
delbart forutgående fase . 
For mellom dette trinn og sosia
lismen finnes det på den histo
riske st1ge ingen mellomtrinn 
mer ." (bind 25, s.370) 
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Det Lenin peker på er at stats
monopol kapitalismen betyr en 
skjerping av motsige l sene mellom 
den samfunnsmessige karakteren 
av produksjone~ , som har n~dd et 
meget høyt niva , og den prlvate 
tilegnel sen av produksjonsresul
tatet som er konsentrert på et 
fåtall monopol kapital istiske 
hender . Lenin kalte den stats
monopolitiske kapitalismen for 
et tukthus for arbeiderne og et 
paradis for kapitalistene . 

Kl even forfalsker også dette 
punktet hos Lenin idet har fram
stiller det som om de ulike 
statlige til tak , nasjonalisering 
osv ., al lerede har sosialistisk 
karakter , ved siden av å være 
kapital istisk . Derfor heter det 
hos KlBven , at under den stats
monopolistiske kapitalismen" • • • 
bl ir staten og dens økonomiske 
politikk også vesentlig viktig 
for arbeiderklassen: hvem skal 
betal e , hvem skal regul ere og 
kontrollere hvem , hvem skal be
herske stat og økonomi osv . 
M. a . o . statsmonopolkapitalismens 
egen objektive utvikling reiser 
kampen for medbestemmelse , for 
en demokratisk utvikling , for 
revol usjonære reformer som en 
sentral og aktuell . oppgave for 
arbeiderbevegel sen." (s . 20) 

Tøv og tull! Statsmonopolkapi
talismens " objektive utvikling" 
fører til at arbeiderkl assen må 
reise seg til kamp for å for
svare sjøl ve de materielle eksi
stensvil kåra , et minimum av livs
grunnlag , en siste rest av demo
kratiske retter . Parolen i dag 
l yder : " Forsvar streikeretten! " 
ikke "Fram for enda mer medbe
stemmel se". 

Etter den statsmonopolistiske 
kapitalismen finnes det ingen 
" demokratisk utvikling" under 
kapital ismen , Lenin sier: 
" Mellom dette trinn og sosialis
men finnes det på den historiske 
stige i ngen mel lomtrinn mer ." Med 
andre ord : Bare den sosialistiske 
revolusjonen kan åpne for ei 
demokratisk utvikling . 
24 

OM STRATEGI EN 

HVA ER STRUKTURREFORMER? 
Det er absolutt hel t umul ig å 
få et skikkelig svar på hva 
revisjonistene mener med " struk
turreformer", det ender stor t 
sett i tåkeprat av typen : 
"Strukturreformene er i kke bare 
et spørsmål om refo rmer i ei en
domsstrukturen og den økonomiske 
struktur , men også om pol iti ske 
reformer . Det dreier seg om et 
reformkompleks , en he l het og 
enhet , fordi det dreier seg om 
maktproblemet , om å befordre et 
kvalitativt sprang i samfunns
utviklingen , en revol usjon ." 
(Vår strategi, s . 88) 

Men bak denne abstrakte svada 
skjuler det seg i grunnen to 
slags "tiltak" som NKP forestil
ler seg som " revol usjonære re
former" (Vår strategi s .ll8) 
Det er 
l) Statlig overtakel se av i n
dustri (nasjonaliseri ng) og 
2) Medbestemmelse ~å bedri fte r 
(bedriftsdemokrati) og i offent
lige organer (Stort i ng , kommune
styrer o . l. ) 

For at slike reformer skal få 
" strukturell virkning", må de 
inngå i noe som heter "reform
kompleks" . Videre er det snakk 
om "en voksende reform- eskal ering , 
der realiseringen av en reform 
krever gjennomføring også av 
neste, som er mer radikal." 
(s.l21) Kleven gir " eksempel" på 
hva det betyr : Først har vi " med
bestemmelse" - som fører til -
"nasjonalisering" - som fører 
til - " større medbestemmel se" -
som fører til - mer omfattende 
nasjonalisering osv osv . (s . l 21 ) 
Det er dette som kalles " demo
kratisering av kapitalismen" og 
som gradvis skal føre over til 
sosialismen, Kleven kall er dette 
"det gradvise sprang" ( s . 130) . 

Sentralt innafor dette opplegget 
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er " den parlamentariske strate
gien". Så heter det hos Kleven: 
" I den politiske sfære vil ar
beiderklassen , før den har tatt 
den reelle makt i sine hender, 
være i stand til å erobre flere 
posisjoner · innenfor staten, sær
lig i dens representative organ
er, i Storting, kommunestyrer 
m. m. I betydelig grad utvider 
dette fronten for klassekampen 
• • • " (132). 

En trenger ikke studere Klevens 
bok svært lenge eller svært 
nøye før en skjønner hva 
han har til hensikt . For det 
Kleven kaller en "utvidelse av 
fronten" på Stortinget, betyr i 
virkeligheten en innsnevring av 
fronten i klassekampen , ei 
undertrykking av massenes kamp . 

NKP har totalt forlatt linja med 
massekampen . Dette bekreftes ved 
at Kleven snakker om Stortinget 
som et organ i arbeiderklassens 
kamp : "Vi går inn for å forvandle 
Stortinget fra å være et organ 
for borgerskapet til å bli et 
redskap for arbeiderklassens 
kamp mot monopolkapitalen og et 
viktig organ i en folkemakt, og 
også i en framtidig sosialistisk 
stat ." (s . 79) 

" ENHETSFRONT" MED DNA . 

I "kampen for strukturreformer" 
legger Kl even stor vekt på det 
han kaller " enhetsspørsmålet". 
I saboteringa av klassekampen og 
i gjennomføringa av den parlamen
tariske strategien understrekes 
nødvendigheten av " aksjonsenhet" 
med det sosialdemokratiske DNA , 
monopolkapitalens parti . I første 
omgang gjelder det " å overvinne 
de fiendligheter som i årrekker 
har eksistert mellom kommunister 
og sosialdemokrater ••• Det gjel
der å skape en slik atmosfære 
at sosialdemokratene ikke ser en 
motstander, men en klassefelle 
i kommunistene. " (s . 41) . 

Også innafor SV har NKP gått 
frenetisk til angrep på alle 
forsøk fra SV ' s grunnplan på å 

skape en front mot DNA og LO
toppen . Dette kom ikke minst 
til uttrykk i den kranglinga 
som Oslo SV førte før l.mai i 
år hvor NKP gikk sterkt inn for 
tilslutning til det DNA- domi
nerte Sam. org. -toget i Oslo . 
Frihetens redaktør, Arne Jørgen
sen uttalte i den forbindelse 
at " like galt som det var av 
DNA- ledelsen sin tid å misbruke 
l . mai som kampdag mot kommu
nistene, er forsøkene på å mis
bruke l . mai som kampda~ mot 
DNA." (Friheten, nr . l6/75) . 
Så mye til revisjonistenes en

"hetsfront". 

" FREDELIG REVOLUSJON" 

Den groveste forvrenginga av 
statens klassekarakter presterer 
revisjonistene når det kommer 
til det avgjørende strategiske 
spørsmål - spørsmålet om masse
nes væpna kamp . NKP's linje er 
her utrykkelig " fredlig over
gang til sosialismen" og ikke 
noe synes å rokke . ved dette prin
sippet . 

Man skulle tru at NKP skulle 
lære av erfaringene fra Chil e , 
hvor den " fredelige revolusjonen" 
ble drukna i blod av fasciste 
nes våpenmakt . Men slike er
faringer preller av som vann på 
gåsa . Tvert i mot og utrolig 
frekt framhever Kleven " den på
begynte revolusjonære omdannelse 
i Chile" som et eksempel på et 
" skifte i samfunnsordningen, 
men gjennomført uten væpnet opp
stand og borgerkrig . " (s . 48) 

Og at de Indo- kinesiske folkene 
har ført en langvarig og helte
modig folkekrig mot USA- imperia
lismen - og ført den fram til en 
strålende seier - heller ikke 
det finner NKP av betydning. 
NKP ' s behandling av Kambodsjas 
frihetskamp var - fullstendig 
taushet . 

NKP underslår betydninga av det 
statlige voldsapparatet og at 
borgerskapet aldri vil nøle med 
å sette dette i bevegelse så 
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snart dets maktgrunnlag trues. 

I stedet snakker Kl even om at 
Norge har hatt " borgerlig demo
krati i 160 år" og at militar
ismen historisk ikke har rot
feste hos oss og har i nyere 
tid ikke spil t noen rolle ." 
(s .ll3) 
Det er forbasket l øgn . Se bare 
Wintex- øvelsene og de andre mili
tærøvelsene mot arbeidere og 
demonstranter . 

Når NKP går i mot arbeiderklas
sens væpna kamp for sosialismen , 
så har det dypest sett ikke sin 
årsak i en feilaktig anal yse av 
staten og statsmonopolkapita
lismen . Det har sin årsak i at 
NKP har gitt opp kampen for den 
sosialistiske revolusjonen og 
opprettelsen av proletariatets 
diktatur . De går i stedet inn 
for noe de kaller " det anti
monopolistiske demokratiet . " 
Vi skal til s l utt se litt på 
hva det er for noe . 

DET »ANTI-MONOPOLISTISKE DEMOKRATIET» 
" Mell om det kapitalistiske og 

det kommunistiske samfunn ligger 
perioden med det førstes revo
lusjonære omdannelse, til det 
andre . Til den svarer også en 
politisk overgangsperiode , hvis 
stat ikke kan være noe annet 
prol etariatets diktatur ." 
(Marx , Kritikk av Gothappro
grammet) . 

Det Marx her peker på , er at 
overgangen fra kapitalisme til 
kommunismen " ikke kan være noe 
annet enn" proletariatets 
diktatur . Det finnes ingen "mel 
lomform" mellom borgerskapets 
diktatur og proletariatets dik
tatur , ingen "mellomting" mellom 
kapitalisme og sosialisme . (Sjøl 
om a l le klassestyrer kan ha for
skjellige former . ) 

Revisjo~istene ser annerledes på 
dette . Og her er vi samtidig ved 
kjernen i NKP- revisjonismens 
strategi , kjernen i revisjonis
mens forfal skning av marxismen
l eninismen . 
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Marx skriver i et brev : 
"Hva angår meg , så er det ikke 
min fortjeneste å ha oppdaget 
klassenes eksistens i det mo
derne samfunn, og heller ikke 
kampen mellom dem •••• 
Det jeg gjorde var å bevise 
l) at eksistensen av kl asser 
bare er knyttet til bestemte 
historiske faser · i produksJonens 
utvikling 
2) at klassekampen nødvendig 
fører til proletari atets dikta
tur 
~at dette diktaturet sel v 
bare utgjør overgangen til av
skaffelsen av alle kl asser og 
til et klasseløst samfunn ••• " 

Lenin kommenterer dette si t atet 
i "Staten og revol usjonen " på 
følgende må te : "Bare den er 
marxist som utstrekker aner
kjennelsen av kl assekampen til 
anerkjennelsen av prol etariatets 
diktatur . Dette er dypeste for
skjellen mellom marxisten og den 
vanlige små (såvel som stor- ) 
borgeren . Dette må være prøve
stenen for den virkel ige for
ståelse og anerkjennelse av 
marxismen." (s . ?O) 

Hvordan står den moderne revi 
sjonismen til prol etari atets 
diktatur? Anerkjenner de det , 
eller anerkjenner de det ikke? 
Dette er den avgjørende prøve
steinen. 

Kjernen i NKP- revisjonismens 
strategi er tesen om at en dir
ekte overgang fra kapi tal ismen 
til sosialismen ikke er mul ig . 
Veien må gå over en mellometap
pe: det "antimonopol istiske 
demokratiet". Det er snakk om et 
stadium hvor vi ikke har helt 
kapitalisme , men heller ikke 
helt sosial isme . Vi har ikke 
borgerskapets diktatur , men hel
ler ikke proletariatets diktatur . 

Jacob Munck i Danmarks "kommu
nistiske" parti og i l ikhet med 
Kleven en ivrig talsmann for det 
" antimonopol istiske demokratiet", 
karakteriserer denne " fasen" slik : 
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"Antimonopolistisk demokrati er 
••• en form for overgangssam
funn som verken kan beskrives 
som sosialistisk eller kapita
listisk. De viktigste monopol
kapitaler og uproduktive speku
lasjonskapitaler er blitt na
sjonalisert . Det er f . eks . 
banker, forsikringsselskaper , 
oljeselskaper og de øvrige kapi
talkonsentrasjoner som øver av
gjørende innflytelse på økono
mien og som det arbeidende fol
ket vil ha umiddelbar fordel av 
å overta . Dessuten er det stat
lige undertrykkelsesapparatet, 
dvs. hæren og politiet i størst 

.mulig grad blitt demokratisert 
og underlagt folkelig kontroll . 
••• Man har ennå den borgerlige 
statens overbygning , dvs . det 
parlamentariske demokratiet, . 
og det er egentlig ingen gar~t1 
for at utviklinga ikke kan ga 
tilbake ••• " (J. Munck , Tiden, 
1974/125) 

Sjølve klassekarakteren ~v ~ette 
mellomstadiet er vanskel1g a 
bestemme . Kleven sier at "Over
gangsmaktens klassekarakter be
stemmes av interessene til de 
krefter som i koalisjonen har 
tatt makten". (s . 44) 

I NKP ' s prinsipp-program om
tales denne koalisjonen som en 
" demokratisk folkemakt" (s.69) 

Hva så med proletariatets dikta
tur? I NKP ' s prinsipp-program 
bli~ ikke det nevnt med ett ord. 
Ikke et steinsens ord ! I det 
86- siders programmet klarer et 
parti som kaller seg marxist- . 
leninistisk å la være å ta stll
ling til det Lenin kaller prøve
steinen for forståelsen og 
anerkjennelsen av marxismen . 

NKP FORKASTER PROLETARIATETS DIKTATUR 

Hva har de bedre å tilbyY Jo : 
"Sosialismen ••• er en ny type de
mokrati . Dette demokratiet er 
flertallets herredømme over 
mindretallet, ikke bare formelt, 
men ogs å reellt . (s . 34) Dette er 
det nærmeste NKP kommer marxis
mens lære om overgangen fra kapi
talismen til kommunismen . Men 

ved å snakke om " flertallets 
herredømme over mindretallet" 
unngår NKP å ta stilling til 
klasseinnholdet i dette , unn
går å uttale åpent at det her 
må være snakk om et klasseher~e
dømme , nemlig proletariatets 
herredømme , og reduserer i 
stedet spørsmålet på borgerlig 
maner til et spørsmål om mindre
tall og flertall. 

Går en videre i programmet blir 
en hele tida vitne til hvordan 
revisjonistene vrir seg og snor 
seg for å kunne slippe å ta opp 
spørsmålet om proletariatets 
diktatur . Så sier de videre: 
"Det sosialistiske demokratiet 
kjennetegnes ikke ved antall 
partier, men av i hvilken grad 
arbeiderklassen og alle andre 
arbeidende mennesker deltar 
aktivt og bestemmende i samfun
nets ledelse og i hele sanfunnets 
sosialpolitiske, økonomiske og 
kuturelle liv." (s . 35) Legg 
merke til at når det blir snakk 
om arbeiderklassen så faller 
ordet "herredømme" bort . Man er 
ikke lenger . interessert i å 
diskutere maktforholda i for
bindelse med arbeiderklassen, 
da finner de det mer formåls 
tjenlig å snakke om " graden av 
demokrati '!. 

NKP mener det lar seg gjøre å 
snakke om demokrati " i seg sjøl", 
løsrevet fra spørsmålet om klas
seherredømmet, spesielt spørs
målet om hvilken klasse som har 
statsmakta . 

Med andre ord : Der NKP snakker 
om arbeiderklassen tør de ikke 
ta stilling til maktspørsmålet . 
Der hvor de snakker om makt, 
tør de ikke ta stilling til klas
seinnholdet , men snakker i stedet 
om "mindretall og flertall" . 
Slik avslører revisjonismen sin 
opportunistiske karakter . 

Hans Kleven , som er NKP's teo
retiske forpost, går dristigere 
ut enn programmet . Uttrykket 
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" proletariatets diktatur" blir 
faktisk nevnt flere ganger i 
boka hans . Men det er alltid 
godt bortgjemt og dukker bare 
opp i sammenhenger som diskuterer 
andre spørsmål . Det er altså 
helt åpenbart at også Kleven er 
redd for å ta dette spørsmålet 
opp til diskusjon . Hvorfor? 

" Noe av det som mest effektivt 
har vært brukt mot oss er at 
kommunistene er mot f rihet, at 
de er tilhengere av diktatur 
etc . Opptrer vi med et anti 
monopolistisk pro gram , hjelper 
det oss med å avsløre disse bak
vaskelser og vise at vi kommu
nister er de virkelige forsvarere 
av demokrati og frihet for ar
beidsfolket ." (s . 43) ; 

Aha! Kleven akter å gå til felts 
mot beskyldningene om "di ktatur" 
e~c ., mot borgerskapets beskyld
nlnger om at kommunistene vil 
avskaffe borgerskapet og opp
rette proletariatets dikt atur . 
Og h~n gjør det ved å avsverge 
marx1smen, avsverge erfaringene 
om at et virkelig demokrati for 
arbeiderklassen bare er mulig 
dersom de1me gjennom statsmakta 
utøver sitt uforsonl i ge diktatur 
over alle reaksjonære klasser og 
grupper , mot all reaksjonær inn
flytelse og ideer . Kl evens linj e 
er : ~ot diktatur og for frihet . 
og ~Je~om sin ynkel i ge oppor
tun1st1ske forfalskni ng av marx
ismen, bør vi ikke tvile på at 
Kleven oppnår det han ønsket: 
Å slippe borgerskape t s " bak
vaskelser" og bli akseptabel i 
borgerskapets øyne . 

Det er altså helt klart at NKP 
o? ~leven ikke er vi l lige til å 
ga 1nn på proletariat ets dikta
tur - og de er derfo r heller 
ikke interessert i å diskutere 
strategien for oppre t telsen av 
proletariatets diktat ur. Revi
sjonistenes oppmerksomhet kon
sentreres bare mot "den første 
etappen" , dvs . strategien for 
de.t " antimonopolistiske demokra
tiet" . 
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Også dette innrømmes uten blyg
sel av Kleven , som sier : 
" • • • situasjonen krever en anti 
monopolistisk allmenndemokratisk 
strategi (og program) og ikke 
en antikapitalistisk plattform." 
(s.33) Og dersom vi så spør hva 
som kjennetegner " situasjonen" 
det her er snakk om, så viser 
Kleven til "arbeiderklassens 
bevissthet" . " Dersom arbeider
klassens bevissthet var anner
l edes, ville det naturligvis 
være riktig å stille opp et " ren
ere" antikapitalistisk program ." 
(s . 32) 

Vi er vitne til hvordan et an
givelig kommunistisk parti som 
hevder å " organisere sin virk
somhet på grunnlag av marxismen
leninismen, den vitenskapelige 
kommunismen (prinsipp- programmet 
s : 81~ gir avkall på det lang
s1kt1ge strategiske programmet 
for opprettel sen av sosialismen 
og proletariatets diktatur , for
di det strider mot " arbeider
klassens bevi ssthet ." 

Med det er vi kommet til veis 
ende. Vi kan konkludere med at 
NKP og Kleven står for en reint 
reformistisk strategi , ei linje 
for enhet med DNA og sabotering 
av massekampen . NKP- revisjonis
men har avslørt seg som borger
skapets agenter og forrædere 
av arbeiderklassen . 

EK 
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KUL SIN STATSTEORI 

et revisjonistisk oppkok 

Sammenlign følgende sitater : 

" Men hvilke funksjoner vare
tager staten inden for det kapi

talistiske samfund , fordi en

keltkapitalerne ikke formår å 
ivaretage dem ? Det drejer sig 

især om fire områder, hvor sta

ten fremfor alt er aktiv : 

l) tilvejebringelse af almene 

materielle produktionsbeting

elser ( ' infrastruktur ' ) . 
2) skabelse og sikring af de • 

almene retsforhold, som rets 

subjekternes relationer i det 

kapitalistiske samfund ud

spilles i . 

3) regulering af konflikten 
mellom lønarbejde og kapital 

og i givet fald politisk un

dertrykkelse af arbeiderklassen , 

og dette ikke blot med rets

lige men også med politimæs
sige og militære midler . 

4) sikring af den nationale to 

talkapitals eksistens og eks
pansion af det kapitalistiske 
verdensmarked. " 

" ... staten (må) ivareta ei 
rekke funksjoner som det kapi 
talistiske systemet krever 
ivaretatt, men som de enkelte 

kapitalister eller kapital ist
klassen ikke umiddelbart greier 
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å ivareta . Disse funksjoner kan 
del es i fire grupper : 
l ) Framskaffe de betingelser 
som må være oppfyl t for at kapi 

talen skal kunne fungere som to
talkapital, dvs . framskaffe de 

a l lmenne produksjonsbetingel-

ser ••• 
2) Utferdige deo ~ovverk og 
sikring av alminnelige retts
forhold som er nødvendige for 

at det kapitalistiske systemet 
skal vare ved . 

3) Opprette et offentlig volde
l ig undretrykkingsapparat for 
å kunne regul ere konfl ikter 
mell om lønnsarbeidere og kapi

tal istene . 

4) Sikre eksistensen av den 
nasjonale kapitalen og ekspan
sjonen på det kapitalistiske 
verdensmarked ." 

Det siste sitatet er avskrift 

av det første . KUL står for av
skriften ("Mot revisjonismen og 

den småborgerlige sosialismen" , 
sitert fra Materialistens skrift
serie nr . 2 , s . 23- 24). Den opp
rinnelige forfatteren er E. Alt 
vater , en vest- tysk marxolog , 
som samarbe i der med den trots
kistiske professoren Ernst 
Mandel . Artikkelen er fra det 
danske tidsskriftet Kurasje, 

nr . ? , februar 1973 . 

KULS DILEMMA 

KUL' s førs t e " statsanal yse" var 
altså en r ein avskrift av en 
t r otski s t-inspirert marxolog . 
30 

Men sitathenvisningene mangl et 
- KUL ville skjule for publi 
kum at deres " teoretiske opp

dagelse" var - ord for ord -
en kopi av tvilsomme marxologer . 

Denne lille episoden i l lustre

rer KUL ' s di l emma . På den ene 

sida vil de framstå som orto

dokse marxister , som forsvarere 

av Marx ' og Lenins lære . På den 
andre sida er teoriene deres et 

oppkok fra Lukacs , Trotsky , 
Frankfurterskolen - og "moderne " 
marxologer av typen Al tvater . 
Derfor begår de slike " små" 

uhederligheter . De kopierer 
kritikkløst en ell er annen " mo

derne" marxolog , men presen
terer det som det er resultatet 

av deres egne studier av marx
istiske klassikere . Og det har 

ikke bare skjedd en gang - vi har 
en serie eksempler på det . 

Statsanalysen til KUL bærer 
preg av denne stilen. Den er 

ikke konsekvent og enhetlig. 
Men det er likevel noen gjen
nomgående trekk . Et av dem er 

mangelen på propaganda for væpna 
revolusjon og proletar iatets 
diktatur. 

STATSANALYSE OG SOSIALISTISK 
STRATEGI. 

For kommunister e r den teore

tiske analysen av s t aten nøye 

forbundet med den praktiske opp
gaven : A gjennomføre sosialismen. 

Derfor legger vi alltid vekt på 
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å understreke det allmenne i 

statsanalysen - at staten har 
oppstått i sammenheng med at 
samfunnet er delt i uforsonlige 

klasser , at enhver stat er en 
klassestat , at kjernen i staten 

er vo l dsapparatet, som den 
herskende klassen bruker for å 
sikre seg herredømmet og under

tr~kke den eller de utbyttede 

klassene . 
Bare på denne bakgrunn kan en 
fatte det allmenne i kommu

nistenes strategi - at den sos
ialistiske omforminga må skje 

gjennom væpna revolusjon og opp
rettinga av proletariatets dik

tatur . Alle varianter av revi
sjonisme og opportunisme ute

later dette . De prater allment 
om sosialisme , om revolusjonær 
kamp osv . osv. Men de utelater 

nettopp å forberede arbeider
klassen og andre revolusjonære 

på at den sosialistiske om
veltinga må skje væpna , og at 
den må opprette et revolusjonært 

diktatur som kan bekjempe kon
trarevolusjonen og undertrykke 

de tidligere herskerne . 

ER KUL FOR VÆPNA REVOLUSJON OG 

PROLETARIATETS DIKTATUR ? 

KUL har til kjedsommelighet 

gjentatt at AKP(m- 1) er re

formistisk , har revidert marx
ismen , uttrykker småborgerskap

ets illusoriske k l asseinteresser 
osv . Hulheten i den anklagen 

blir tydel ig når en ser hva KUL 
propaganderer . For deres virk

somhet består først og fremst 

i propaganda , ikke deltagelse , 
og langt mindre ledelse av , 
klassekamp. 

KUL ' s propaganda tar ikke sikte 
på å forberede arbeiderkl assen 

og massene på væpna revolusjon 
og proletariatets diktatur . 

Tvert om - denne propagandaen 
skyr KUL som pesten. Vi har gått 
igjennom de åtte nummerne som 

til nå har kommet ut av KUL ' s 

avis Gnisten + diverse ekstra
nummer, endel løpesedler og ni 

stensiler , tilsammen hele KUL ' s 
propaganda . I alt dette materia
let har vi funnet to steder der 
proletariatets diktatur blir 
omtalt . Men der skjer det ikke 
i en positiv form , men som 
kritikk av at AKP(m-1) hevder 

at halvproletarer kan være al
liert med arbeiderklassen i 

proletariatets diktatur . KUL ' s 
studiesirkler handl er om klas
sene og staten, men ikke om 

væpna revolusjon og proletaria-
1) tets diktatur . 

Det " kommunistiske sentrum" som 
KUL påstår de er, unnlater altså 
å propagandere nødvendigheten 

av væpna revolusjon og prole
tariatets diktatur ! I dette av

gjørende spørsmålet , som alltid 

har skilt revisjonister og re
formister fra kommunistene , 
faller KUL ned på den gale sida . 

De baler rundt i den myra der 

KAG, SF, NKP og andre opportu
nister befinner seg . 

Hvordan KUL forestiller seg ~en 
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sosialistiske omveltinga, kan 

en lese i avisa deres Gnisten 

4/74 s.7 : "Gjennom kampen mot 
kapitalens utbytting , mot bor
gerskapet og dets lovverk, over
vinner arbeiderklassen borger
skapet og småborgerskapet i et t 
slag og legger gjennom sin egen 

stat grunnlaget for det klasse
løse samfunn. " 

Slik kan KUL få seg til å skrive 
mens de beskylder AKP(m-1) for 
å spre illusjoner ! " I ett slag" 

skal ikke bare borgerskapet, 
men i tillegg småborgerskapet, 

overvinnes ! ·Og dette skjer gjen

nom "kampen mot kapitalens ut
bytting , mot borgerskapet og 
dets lovverk" - men hvor ble 

staten av ? Og hvor ble det av 
det statlige voldsapparat? Det 
KUL i realiteten skisserer her, 
er en syndikalistisk idyll, en 

ønskedrøm om at sosialismen kan 
oppstå av den store ulovelige 
generalstreiken, som setter ut
byttinga og lovverket ut av 
spill . 

KULS STATSANALYSE : 

ILLUSJONER OM STAT OG BORGERSKAP 

Ei gruppe som gir slike stra

tegiske anvisninger, har ikke 
peiling på det allmenne i marx
istenes statsteori . Naturligvis 

er det s l ik at når de bryter med 
det allmenne i teorien, kan det 

ikke gå anderledes enn at de går 
vill i den særegne analysen av 
staten i det kapitalistiske sam
funnet i dag . 

32 

I KUL's to-årige historie har 
de servert en rekke forsøk på 
å analysere staten. Debatten om 
forsøkene deres har vært ført i 

Materialisten , skriftserie 2/74 
-"Materiale om KUL" , og i "Hva 

må gjøres?" nr . 4-5/74 og 1/75 . 
I denne artikkelen skal vi ta 
for oss KUL ' s siste utgave av 

statsanalysen. Men aller først 
er der verdt å oppsummere de 

typiske trekkene i KUL ' s stats
teori - de som har gått igjen 

så og si fra første stund . 

Det alvorligste er å spre illu
sjoner om staten, ved å unnlate 
å se den som herskerklassens 

politiske og militære instrument . 
I motsetning til dette, griper 

KUL fatt i den økonomiske sida 
ved statens virksomhet , som de 
forøvrig forvrenger til det 

groveste. "Vi har søkt å legge 
hovedvekten på en analyse av 

statens rolle når det gjelder 
økonomien • •• Det vanlige fram til 

nå har gjerne vært å betrakte 

staten utfra forholdet mellom 
klassene •• • noe vi vil kalle å 
analysere staten med utgangs
punkt i politikken ," skriver 

KUL i skriftet Marxisme eller 

revisjonisme , s. 13- 14 . Å unn
late å analysere den politiske 
og militære sida ved staten, og 

å sette en økonomisk analyse av 
dens virksomhet i stedet , anser 
tydeligvis KUL som et særlig 
beundringsverdig trekk . Men vi 
har sett hva det fører tilT en 
forestilling om overgangen til 
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sosialismen som ikke rommer den 
minste antydning om at staten 

er hersk erklassens politiske og 

militære instrument . Slik er 
KUL ' s statsanalyse en framstil 

l ing av staten som noe harmløst 
og ufarlig , som noe sosialister 

knapt trenger å beskjeftige seg 
med når de vurderer sosialistisk 
strategi . I praksis er derfor 

KUL ' s strategi likeså befengt 
med statsil lusjoner som de åpen
lyse reformister , som dyrker 
parlamentarisk og fredlig over

gang til sosialismen. 

Et annet gjennomgående trekk er 
hvordan KUL systematisk benekter 

enheten og sambandet mellom 
borgerskapet og statsmakta . De 

har lagd de underligste " teore 

tiske" konstruksjoner for å slå 
en kile mellom kapitalistene og 

statsmakta. De tolket Engels ' 
utsagn om at staten " tilsyne
latende" står over samfunnet som 
om staten faktisk står over sam
funnet . "Staten er hverken delen 

eller helheten av noen klasse , 
den er atskilt fra klassene og 

står over dem . Staten er ikke 

noen personalunion mellom stats
apparatet og kapitalistklassen, 
men et spesielt apparat •• • ," 
(Materialistens skriftserie s . 27) 
skrev KUL i sitt første skriv. 
I samme d~r blåste de foraktelig 

av ideen om at herskerklassen 

utbytter arbeiderklassen gjennom 
skattene . "Staten er ingen ut

bytter", hevdet de . Videre be
stred de at staten sjøl drev 

kapitalistisk produksjon , til 

tross for at el ementære fakta 

fra alle kapitalistiske land har 
vist det motsatte idag . Hensikten 
med disse krumspringene var 

klare - å framstille staten som 
skilt fra borgerskapet . Igjen 
er dette en ide som sprer far
lige illusjoner , fordi den frem
mer de gamle sosialdemokratiske 
ideene om en sjølstendig stat, 

uavhengig av borgerskapet , som 
sosialister ut en videre kan 

" overta" og bruke til sine for
mål. 

KULS SISTE FQRSØK: 

LØPER LINJA "QT ! 

I Gnisten nr . 4/74 har KUL 
lagt fram sin siste utgave av 
statsanalysen , i artikkelen 
"Staten og korporativismen". 
Her løper KUL lina ut - all den 
illusoriske pnopagandaen om 
staten og borgerskapet som KUL 

tidligere har servert, finnes 

her i konsentrert form. 
Kort og punktvis er dette inn
holdet i artikkelen: 

Staten står over klassene og 
har en " relativ sjølstendighet". 
Særlig er staten sjølstendig i 
forhold til borgerskapet , etter
som den " statsintervensjonis
tiske politikken • •• står i nød
vendig motsetning til enkelt

kapitalistenes interesser." Og 
siden staten fører en politikk 

mot kapitalistenes interesser , 
blir den naturlig nok politisk 

isolert fra borgerskapet :" dens 
v i rksomhet bringer den på økende 
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avstand fra alle enkeltkapita

lister og særgrupper av kapita
lister ." Derfor må staten " søke 

organisatorisk støtte •• • hos 
arbeiderorganisasjonene,", 
særlig i " fagapparatene" (fag
bevegelsen) . 

En stat som står sjølstendig 
overfor kapitalistene, fører en 

politikk mot deres interesser og 
har en organisatorisk basis i 

arbeiderorganisasjonene ) Etter 

en slik analyse er det ikke un
derlig at spørsmålet om væpna 
revolusjon og proletariat ets 

diktatur ikke blir særlig på 
trengende •• •• • 

Vi skal ta for oss de argumenter 
de serverer for å komme fram til 
dette resultatet. (Al le sitater 

er fra Gnisten 4/74, om det ikke 
står noe annet.) 

KAPITALISTENES ORGANI SAS JONS

VANSKELIGHETER . 

"En kapitalistklasses forskjel
lige medlemmer er pr. defini
sjon privateiende og derf or i 
første omgang isolerte fra hver

andre innbyrdes . De har derfor, 
i motsetning til arbeider ne, 

ingen umiddelbar felles aksjons

enhet . Denne aksjonsenheten opp
trer først i formidlet form i 

staten, et særskilt organ at
skilt fra den borgerlige almen-

~ 
I den grad borgerskapet som hel-
het skal uttrykke sin felles

interesse kan de~ ikke gjøre dex 
på annen måte enn gjennom et 

særskilt organ, som er frigjort 
og selvstendig i forhold til de 

enkelte medlemmene av klassen. 
Dette organ er staten , og derfor 

og bare derfor er staten en 
klassestat ." 

Er det først i staten at kapi 

talistene finner en aksjons
enhet ? KUL ' s historiekunnskaper 

kan umulig strekke seg langt 

tilbake i tida . Under føydalis
men var statsmakta i hendene på 
en føydal klasse, og den borger
lige revolusjon måtte sjølsagt 
skje ved at borgerskapet organi
serte seg for å erobre stats
makta. Altså må borgerskapet 

først ha oppnådd aksjonsenhet 

utafor staten , før de kunne er

obre statsmakta og organisere 
seg der. 
Videre - er det bare i staten 
at kapitalistene oppnår aksj,ons

enhet ? Borgerskapet kan ikke 
uttrykke sin fellesinteresse 
gjennom noe annet' organ enn sta

ten, skriver faktisk KUL . Vi 
skal ikke plage leserne med å 
ramse opp alle de organisasjoner 

av politisk, økonomisk - til og 
med av militær type , der borger

skapet som helhet har uttrykt 
~ine felles interesser . Kan NAF 
forstås som en organisasjon som 
uttrykker en del av borgerskapets 
særinteresser ? Sjølsagt ikke . 

Denne tiraden om kapitalistenes 

organisasjonsvanskeligheter har 
ikke fnugg av støtte i kjenns

g,j erningene . 
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"PRIVATEIENDE" KAPITALISTER ? 

Derfor begrunnes den sjølsagt 

ikke historisk - det kan den 
ikke. Derimot prøver KUL med et 

"teoretisk" argument: Kapita:
listene er "pr. definisjon pri
vateiende og derfor i første om

gang isolerte fra hverandre inn
byrdes." 

Vi merker oss at når KUL skal si 
hva en kapitalist er "pr. defi
nisjon", velger de et rav rusk

ende kriterium. En kapitalist 
er en utbytter, en som tilegner 

seg endel av de verdiene arbei
derne skaper gjennom kontroll av 

produksjonsmidlene. Han/hun 

trenger ikke å være privateiende 
(eller benekter KUL at Rein 

Henriksen i Borregaard og Drag

land i Landsbanken er kapita
lister?). På den annen side 
trenger ikke en privateier å 
være kapitalist. En småborger, 

som ikke utbytter arbeidskraft, 
er ikke noen kapitalist, selv om 

han er privateier. 

Denne "definisjonen" av en kapi

talist er teoretisk falsk. I 
tilleg passer den revisjonistene 
og sosialdemokratene som hånd i 
hanske. Den nye herskerklassen 
i Sovjet vil kaste seg over den 
definisjonen med glede, ettersom 

den "pr. definisjon" utelukker 
at en kapitalistklasse kan reise 
seg på grunnlag av statseide 
produksjonsmidler. På samme vis 

utelukker den angrep mot stats-

eide selskaper j Norge, og for

svarer implisitt DNA-ogSV
linjer om at statsdrift inne

bærer at kapitalismen blir av
løst av "sosialistiske" bedrif

ter. 

ER KAPITALISTENE ISOLERTE 
FRA HVERANDRE ? 

Videre - hvor har KUL det fra 
at disse "privateiende" kapita

listene er isolerte fra hver
andre ? (Og hva betyr det at de 
er isolerte "i første omgang"?) 
Kanskje tenker KUL her på at en 

kapitalist er en konkurrent til 

andre kapitalister, og at de 

konkurrerer på et marked. 

Eller muligens har KUL det fak

tum i tankene at de står over
for hverandre som kjøpere og 

selgere. 

Men det er tøv å oppsummere 

dette som om de "pr. defini
sjon" står isolerte fra hver
andre. Kapitalistene er natur
ligvis ikke sosialt isolerte 
fra hverandre - det viser his
toria med all tydelighet. Og 
sjøl om det er motsetninger mel
lom dem på markedet, er det også 

enhet. De handler sammen, der
mea kan de ikke unnvære hver
andre. De søker enhet i ymse 
næringsorganisasjoner. De opp

trer ·sammen som partnere, kom

panjonger, forretningsforbindel
ser. Framforalt finner de enhet 

og fellesskap overfor arbeider
glassen. 
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Det er to grunner til at vi har 
tatt så grundig på disse inn
l edende frasene til KUL . Den ene 
er at de utgjør grunnlaget for de 

konklusjonene KUL seinere trekker 

om staten •. 

HVORFOR PROLETARIATETS DIKTATUR ? 

De t andre er at resonnementet 
har direkte sammenheng med nød

vendigheten av proletariatets 

diktatur. Når KUL hevder at bor

gerskapet har så store vansker 

med å organisere seg , med å finne 

et uttrykk for sine felles in
teresser osv., i motsetning til 
arbeiderklassen, som angivelig 

finner en "umiddelbar felles 
aksjonsenhet" , er dette en tese 
i strid med all historisk er

faring. Historia om de kapita
listiske landa viser hvordan 

arbeiderklassens organisering 
ble vunnet gjennom årelange kam

per som var harde og vanskelige . 
Borgerskapets organisering gikk 
uhyre mye fortere, gjennom 

næringsorganisasjoner, for

skjell ige klubber og uformelle 

organi seringer , politiske par
tier osv osv. 

Nettopp fordi borgerskapet så 
lett ser sine felles interesser , 

fordi de er arbeiderklassen 
overlegen med hensyn t il ut
dannelse, militærteknikk, sosi
ale forbindelser osv osv - tren
ger proletariatet et diktatur 
~ revolusjonen for å under
trykke dem! Se f.eks. Lenins 
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artikkel "Den prol etariske revo
lusjonen og renegaten Kautsky" . 
Borgerskapets muligheter for å 

gi sine interesser et felles 
organisert uttrykk , skjerper 

muligheten for at det kan grei e 

å g jennomføre en kontrarevolu
sjon. Derfor er KUL ' s fant asier 

om borgerskapets organisasjons
vanskel igheter en både falsk og 
farlig teori for arbeiderklassen , 

fordi den underkjenner denne 
sida ved borgerskapet . 

" DEN SJØLSTENDIGE STAT" 

Sluttpunktet i dette r øre t om 
borgerskapets vanskeligheter , 

blir at de bare kan "uttrykke 
sin fellesint eresse" gjennom 

staten, som er " frigjort og 
selvstendig i forho l d til de 
enkelte medlemmene av kl assen ." 
Derfor og bare derfor er staten 

en klassestat, fortell .er KUL oss . 

Det er sjølsagt riktig at det 

sjelden vil være s lik at stats
makta domineres av en bestemt 

enkeltkapitalist, Riktignok kan 

også det skje - f . eks . er det 
sannsynlig at United Fruit 

hadde fullstendig kontroll over 
statsmakta i enkelte stater i 

Mellom-Amerika . Men vanligvis 
er det nok så at statsmakta er 
uavhengig av de enkelte medlem

mene av herskerklassen , i den 
forstand at s l ike enkeltkapita
lister ikke kan regne med å 
dominere statsmakta aleine. 

KUL forsøker imidlertid å plas -
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sere statsmaktas uavhengighet av 

enkeltkapitalister so~ det av
gjørende for at den kan være en 

klassestat . Dette er å snu saka 
på hodet . Det er nemlig slik at 

denne uavhengigheten av enkelte 
kapitalister framkommer fordi 

statsmakta er avhengig av og 

under kontroll av hele hersker

klassen . Herskerklassen vil i 
regelen ha felles interesser , 

og uttrykke dem gjennom staten. 
Men i visse tilfelle vil det 
oppstå motsigelser mellom noen 
av kapitalistene og resten , og 
i slike tilfelle kan det gjerne 
skje at staten viser seg uav
hengig av enkeltkapitalister , 
ettersom de setter kl assens 
felles interesser igjennom til 
tross for den enkelte kapital is
tens motstand . 

Ikke uavhengigheten fr enkel t 
kapitalister , men den a l lsidige 
avhengigheten mell om kapitalen 
og statsmakta , mellom kapita
l istene og embetsmennene - dette 

ligger til grunn for at staten 
er en klassestat . Denne avhengig
heten oppstår gjennom et utall 
mekanismer . Den framkommer fordi 
sjølve statens oppbygging tar 
sikte på å sikre profitten og 
kapitalistenes herredømme, fordi 

kapital istenes. økonomiske akti 
vitet i realiteten dikterer 
fram beslutninger fra statsmakta , 
fordi rekrutteringen til stats

apparatets toppskikt skjer enten 
fra herskerklassen eller arter 

seg som at folk innlemmes i 

herskerklassen , og fordi det 

danner seg alle slags forbindel 
ser mellom kapitalistene og 
personellet i statsapparatet , 
av ideologisk , politisk - ja 
endog av sosial og personlig 

type . KUL griper fatt i stats
maktas uavhengighet av enkel t 
kapitalister . Men den allsidige 

avhengigheten mellom klassen og 

statsapparatet " glemmer" de . 
Hvorfor? 

STÅR STATEN OVER KLASS ENE ? 

I virkeligheten har KUL starta 
et regulært felttog for å på
stå at marxismens teori hevder 

mangelen på forbindelseslinjer 
mel lom kapitalistene og staten. 
Derfor lanserte de allerede i 

sin første stensil (Mote revi 
sjonismen og den småborgerlige 

sosialismen, trykt i Materia
listen , skriftserie nr . 2) en 
tese om at " staten er atskilt 
fra klassene og står over dem". 
(s . 27) I Staten og korporati 
vismen forsøker de å mobilise r e 
Marx til støtte for dette . Me
toden er typisk for dem - de 
klipper et sitat i to , bruker 
den ene delen og underslår den 
andre . 

"Staten er blitt til en særegen 
eksistens ved siden av og uten

for det borgerlige samfunn,'' 
siterer KUL f r a Marx . (Den tyske 
ideologi , Pax s . 106) . Marx 
skrev dette for å vise hvordan 

statsmakta under kapitalismen 
sto utafor samfunnet (samfunnet 

betyr produksjonsliv, privatliv 
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osv) i motsetning til statsmakta 
under føydalismen , der makta i 

produk~jonslivet og statslivet 
ikke var atskilt fra hverandre . 

Men KUL forsøker å få til at 
når staten står utafor det bor

gerlige samfunn, så står den 

dermed også over borgerskapet. 

Denne forvrengningen får de til 

ved å utelate resten av Marx' 
setning som lyder slik: "men den 
er ikke annet enn den form for 
organisasjon som borgerskapet 

nødvendigvis kommer frem til for 

både utad og innad å skape en 

gjensidig garanti for sin eien
dom og sine interesser." 

LITT OPPSUMMERING . 

Vi har gått så detaljert gjennom 
KUL ' s"analyse" for å vise kjer

nen i deres propaganda. Den er 
at de sprer en revisjonistisk og 
skadelig teori om et statsappa
rat uavhengig av kapitalistene. 
Men det er ogs å .verdt å merke 

seg metoden revisjonismen kamu
fleres i. 

Den går ut på å lansere feiende 

synspunkter ispedd endel sitater 
fra marxister . Ved første øye

kast kan en bli slått av den 

selvfølgelige måten ideene legges 

fram på . Men når en går syns
punktene inn på klingen, viser 

det seg at ikke ett av dem hol
der stikk . Kapitalister som 
" privateiende", som bare finner 

aksjonsenhet i staten, vel og 
merke uavhengig av alle enkelt
kapitalistene , denne uavhengig
as 

heten gjør staten til en klasse

stat, arbeiderklassen har mye 
lettere for å finne aksjonsenhet 

enn kapital istene - alt viser 
seg å være i strid med kjenns

gjerningene og den marxistiske 

t eorien. Sitatene blir brukt for 

å forvrenge den sammenhengen og 

den meningen forfatteren vil le 
legge fram - som f.eks . det 

sitatet KUL bruker for å påstå 

at Marx mente at staten sto over 
klassene , når innholdet er at 
borgerskapet oppretter sin stat, 

sin klassestat , utafor og ved 
siden av samfunnet . 

Alle progressive gjør kl okt i 
å være nøye på vakt mot KUL ' s 

"teorier" og utlegninger av 
marxismen. Vi er ikke ferdige 

med dem enda. 

KUL KARAKTERISERER STATENS 
POLITIKK . 

"Den statsintervensjonistiske 

politikken som totalkapitalen 
er blitt tvunget til å føre , 

står i en nødvendig motsetning 
til enkeltkapitalistenes inter
esser. Denne mots·etning er nød
vendig og selvfølgelig fordi 

intervensjonen nettopp skjer via 
et organ som atskiller seg fra 

etikeltkapitalistenes og deres 

umiddelbare interesser . Mot
setningen mellom stat og indivi

duelle kapitalister er blitt 

brakt over på det økonomiske 

plan , i og med at staten mer og 
mer gjøres til et økonomisk organ.' 
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"De oppgaver staten har som et 

slikt organ er bl.a. å legge 
forholdene til rette for total

kapitalens reproduksjon." 

(Gnisten, ekstra /74). 

Ifølge KUL er statens hovedopp
gave å sikre "totalkapitalens 

reproduksjon". I en slik virk
somhet kommer staten i en nød
vendig motsetning til enkelt

kapitalistene. Som vi seinere 
skal se, gjelder denne motset

ningen ikke visse av enkelt
kapitalistene - den gjelder 

"alle enkeltkapitalister og sær

grupper av kapitalister". Denne 
motsetningen er også "selv
følgelig", ettersom staten står 

uavhengig av kapitalistene, er 
et organ atskilt fra dem. Men 
hva er egentlig ment med "total
kapitalens reproduksjon"? KUL 

diskuterer ikke dette uttrykket, 
de har overtatt det uten noen 
videre dikkedarer fra "moderne" 

tyske marxologer. For å få en 
forståelse av det, skal vi i 

noen korte punkter skissere 
hvilken utvikling kapitalismen 

gjennomgår. Ved en slik skisse 
ser en hvordan "totalkapitalens 

reproduksjon" arter seg. Samtidig 
går det an å se hvordan hoved.:.. 

trekkene i utviklinga av kapita
listkdassen er. Dette er viktig, 

ettersom KUL benekter at ut
viklinga av kapitalismen bringer 
med seg noen viktige endringer 
av kapitalistklassen. 

MARXISTENE OM KAPITALISMENS 

UTVIKLING. 

Kapitalismen er ikke noe slags 

statisk økonomisk system, som 

reproduserer seg sjøl slik det 
var før. Marx påpekte hvilken 
utviklingsgang kapitalismen 

fulgte i kapittelet om "Den 

kapitalistiske akkumulasjonens 
historiske tendens" i Kapitalens 

l. bind. Etter at kapitalismen 
har ekspropriert de umiddelbare 

produsenter (småeierne), dvs. 

tatt eiendommen fra dem og for
vandlet dem til proletarer, fort

setter eksproprieringen: "Den 
som nå skal eksproprieres, er 
ikke lenger den selvstendige 

arbeideride arbeider, men kapi ta
listen som utbytter mange ar
beidere. Denne ekspropriasjon 
fullbyrdes gjennom selve kapi

talistiske produksjons immanente 
(innebygde) lover, gjennom sen

traliseringen av kapitalene. En 
kapitalist slår ihjel mange 

andre." Det blir et "stadig 
minkende tall på kapitalmagnater 

som usurperer (tilraner seg) og 

monopoliserer alle fordeler ved 

denne forvandlingens prosess •• " 

Kapitalismens økonomiske lover 
fØrer til sentralisering og 
konsentrasjon av kapitalen. 

Gjennom dette forvandles kapi
talismen fra frikonkurranse

kapitalisme til monopolkapita

lisme, "de kapitalistiske mono
poler avløser den kapitalistiske 
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frikonkurranse ." (Lenin - Imper

ialismen s . 97) . "Konsentrasjonen 
av produksjon og kap i tal ••• har n&dd 
et så høyt utviklingstrinn at 

den har skapt avgjorte monopoler 

som spiller den avgjørende rolle 

i det økonomiske liv" , var det 

første kjennetegnet Lenin ga på 

dette systemet . (s . 98-99) 

Monopolkapitalismen opphever 

ikke konkurransen mellom kapi
talistene , den fortsetter i en 
endret form . Denne utviklinga 
skjer gjennom at motsetningene 
mellom gigantene innbyrdes, og 

mellom monopolene og de ikke
monopoliserte kapitalene, 
skjerpes . Det framstår "mot
setninger mellom monopolene og 
den samtidig eksisterende fri

konkurranse , mellom finans
kapitalens kjempemessige 'tran
saksjoner' · (og kjempemessige 

profitt) og den ' ærlige ' handel 
på det frie marked , mellom kar

te l ler og truster på den ene sida 
og den ikke- kartellerte industri 

på den andre osv." (Lenin s.l29) 

STATSMONOPOLISTISK KAPITALISME . 

Kapitalismens utvikling stopper 
ikke ved at monopolistiske gi
gantkonserneT får en avgjørende 
posisjon i økonomien . Det neste 
steget er at monpolkapital ismen 

forvandles til statsmonopolistisk 
kapitalisme . Lenin fastslo at 

den første verdenskrigen "på
skyndet og skjerpet prosessen 

med monopolkapitalismens . for-
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vandling til statsmonopolistisk 
kapitalisme," (Staten og revolu

sjonen, s.39) 

Vi skal ikke beskrive alle de 
trekkene denne formen framviser , 

bare påpeke at et av de typiske 
trekkene er at kapitalistisk 

produksj on i økende grad drives 
av statseide bedrifter . Allerede 

Engels påpekte dette i "Sosia
lismens utvikling fra utopi til 

vitenskap", og analysen om at 
staten i større og større grad 

ville overta produksjonen under 

kapitalismen, er til fulle blitt 
bekrefta av utviklinga . 

HVA SKJER MED KAPITALI STKLASSEN 
GJENNOM KAPITALISMENS UTVIKLING? 

Denne forvandlinga av kapita
lismen, fra frikonkurransekapi 
talisme• til statsmonopolistisk 
kapitalisme, skjer sjølsagt ikke 

uten konsekvenser for kapita
listklassen. Idet gigantiske 
monopolkonserner vinner en av
gjørende posisjon i det økono

miske livet, utskilles det sam
tidig fra kapitalistenes rekker 
et monopolborgerskap , Dette 

monopolborgerskapet behersker 
det økonomiske livet , danner 

seg følgelig som en herskende 
økonomisk klasse . 

Videre - paralellt med at ~ot
setningene mellom monopolko~
sernene og den mindre kapitalen 
skjerpes, skjerpes motsetningene 

mellom monopolborgerskapet og 
andre deler av borgerskapet. 
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Grunnleggende endringer i organi

seringa av kapitalismen, fører 
altså til tilsvarende endringer 

av forholdet mellom forskjellige 
kapitalistgrupperinger . Det 

innser enhver materialist. 

KUL BENEKTER AT DET FINS ET 

MONOPOLBORGERSKAP. 

KUL benekter det - men de er 
heller ikke materialister . De 
har gått til rasende angrep på 
denne klasseanalysen. Som regel 
gjør de det ved å spre en regel
rett løgn - at kommunistene 
skulle mene a~ utskillinga av 
et eget monopolborgerskap fører 

til at resten av borgerskapet 
blir revolusjonære og arbeider

klassenes allierte . 

Det har vi aldri hevdet . Enhver 
som kontrollerer med Partiboka 

s . 19 kan konstatere at vi slår 
fast at storborgerskapet er 
monopolborgerskapets nære alli
erte , mens småkapitalistene 
" oppfatter staten og monopol 
kapitalen som en trussel, men 

frykter samtidig revolusjnnen 
og vil i den politiske kampen 

lett vakle mellom anti - monopo
lisme og reaksjon". 

Mindre kapitalister blir ikke 

revolusjonære sjøl om de kommer 

i skarp motsetning til monopol

borgerskapet . KUL ' s "analyse" 
derimot , knmmer fram til at 
hele utviklinga av kapitalismen 

fram til våre dagers statsmono
polkapitalisme skjer uten at 

det. skjer nevneverdige endringer 

innafor kapitalistenes rekker . 

Alle er de kapitalister , i høy
den kan det finnes fraksjoner 
blant dem . 

Denne feilaktige klasseanalysen 
fører til at de er ute av stand 
til å vurdere statens ~konomiske 

rolle korrekt . 

"TOTALKAPITALENS REPRODUKSJON" 
ER SENTRALISERING DG 

KONSENTRASJON AV KAPITALEN . 

Når KUL hevder at staten " repro
duserer totalkapitalen" - hva 
betyr det egentlig ? Om KUL men

er noe så elementært som at 
staten garanterer rettsforhold 

f . eks . - er det greit nok . Men 
staten griper mye mer direkte 
inn i økonomien. På hvilken måte 
.skjer dette ? 

KUL underslår at hovedkjenne
tegnet ved den statlige politik

ken idag er at den fremmer mono
polkapitalens interesser . De 
snakker løst om " totalkapitalens 
reproduksjon", uten å gjøre det 

klart at denne totalkapitalen 
" reproduseres" uopphørlig i mer 
sentralisert og mer konsentrert 
form . Videre fatter de ikke at 

statens rolle nettopp er å på

virke og påskynde denne sentra
liseringa. 

Når statsmakta sto for innlemmel
sen av norsk økonomi i EFTA, og 
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seinere i EEC, var det nettopp 

uttrykk for at det ikke er små
kapitalens, men storkapitalens 
interesser. den tar utgangspunkt 

i. Tilsvarende når det gjelder 
oppbyggingen av Foletrygde

fondet og andre statlige finans
kilder , tilsvarende når det 

gjelder kanaliseringa av forsk
ingsmidler, av kommunikasjons

utbygging, av hovedlinjene i 

utdanningspolitikken osv. osv . 

Statsmakta er et redskap for å 

sikre monopolkapitalens vekst 
og akkumulasjon . Ve d hjelp av 
~tatsmakta kanaliseres det mid

ler fra skattene , avgiftene etc . 
Dette skjer samtidig med at 

propagandaen legger et røyk
teppe over det, ven slagord som 
" økt økonomisk vekst" og "kon

kurransedyktig industri" og 
"distriktsutbygging" . Men bak 

disse frasene .skjer det en styr

king av monopolkapitalens mulig
heter for profitt, gjennom let

telser på mulighetene for å slå 

mindre kapital under den større 

(dispensasjon fra beskatning av 
gevinst ved aksjesalg), gjennom 

gunstige muligheter fo,r. fonds
avsetninger, gje~om lettelser 
på mulighetene til kapitaleksport 
osv . osv . 

Det særegne og karakterisktiske 

ved statsmakta under statsmono
polkapitalismen, er ikke at den 

er redskapet for alle slags kapi-
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talister, men at den er monopol
kapitalens instrument~ 

STÅR DEN STATLIGE PDLITIKKEN I 

MOTSETNING TIL ALLE 
KAPITALISTENE ? 

Ifølge KUL står den statlige 

politikken " i nødvendig mot
setning til alle enkeltkapita
lister". Det er sjølsagt klart 

at statens politikk kan stå i 

motsetning til en enkeltkapita
list, eller en kapitalistgrup
pering. I EEC-spørsmålet var 
statsmaktas politikk bestemt av 

bl.a. rederkapitalen , den mekan
iske industrien og treforedlinga . 

Samtidig gikk den imot landbruks
monopolene. 

Men det KUL må mene, er at poli

tikken står i motsetning til 

alle kapitalistene , ikke bare 

til enkelte av dem . Det kan ikke 
være annet de mener, siden de 
framhever at statens virksomhet 

"bringer den på økende avstand 

fra~ (vår uth.) enkeltkapi
talister og særgrupper av kapi
talister." 

Vi skulle gjerne se hvilken be

grunnelse KUL har. for denne på
standen. Kan det være spørsmål 

som f.eks . "deprivatiseringa" 

av bankene ? Da ser ikke KUL at 

dette tiltaket i realiteten er 
et steg i retning av mer sen

tralisering av kapitalen, under 

kontroll av et finansoligarki 
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som sitter sentralt i staten. 
Eller kan det være skattepoli
tikken ? Representanter for den 

private kapitalen kommer gjen
tagne ganger med beklagelser 

over at profitten ikke er stor 
nok. Men de ser ikke at slike 

skattetiltak kan være strengt 

nødvendige av hensyn til pro-

. fi tt en på lang sikt . 

EI NØTT FOR INTERESSERTE . 

Det som ligger bak, er at KUL 

mener at hensynet til total
kapitalens reproduksjon . står i 
motsetning til enkeltkapitalist
ene . Denne motsetningen har 
blitt en slags systemnødvendig
het , et permanent trekk som 

uunngåelig bringer staten mer 

og mer i motsetning til kapita

listene. 

Dette ligger skjult i djupet av 
følgende uttrykk: " den totale 

samfunnsmessige kapitalakkumula
sjon har kommet til å stå i for 

grell kontrast til enkeltkapi
talistenes tilsynelatende umid

delbare behov ." 
Vi overlater denne setningen 
til interesserte - og lover et 
gratisnummer av Materialisten 
til den som greier å gi en for

ståelig tolking av den. 

Det som ihvertfall er et fak
tum, er at enkeltkapitalistenes 

kapitalakkumulasjon tilsammen 
summerer i seg den totale sam-

funnsmessige akkumulasjonen. 

Den eneste måten staten kan 
sikre den siste på, er å fremme 

den første . Derfor er det grunn

leggende en enhet mellom det å 
sikre den totale akkumulasjonen 
og det å sikre visse kapita
listers - monepolistenes - akku

mulasjon • 

Men ei annen side ved dette er 
at kriser, som kan lede til av

brudd i akkumulasjonen , vil 
bryte ut , uansett statlig poli

tikk . Imidlertid har krisene i 

hovedsak det resultatet at de 
fremmer monopoliseringa , og frem

mer statens overtagelse av pro

duktivkrefter . Videre at monopol
borgerskapet, gjerne ved hjelp 

av statsapparatet, greier å unn
slippe at krisene tar prQfitten 
deres, mens småkapitalen går 
under , arbeiderne permitteres og 
gjøres arbeidsløse osv . 

STATLIG PRODUKSJON. 

KUL's forvrenging av statens 
økonomiske rolle, går også fram 

i den kampanjen de har ført for 
å få folk til å tro at staten 
ikke sjøl driver kapitalistisk 

produksjon . Statens virksomhet 
er overveiende utenomkapitalis

tisk , dvs . at den betales av 

skatter og avgifter, og drives 

ikke ved at statseid kapital 

produserer merverdi . Men i til

legg vokser den statseide kapi

talistiske sektor - det er et 
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faktum at i alle kapitalistiske 
land er den betydelig, og økende 

på lang sikt. 

Likefullt fortalte KUL at 
statens 'l oppgave" ikke var å 
drive kapitalistisk produksjon, 
om den likevel drev det, var 
den så liten at den var helt 
ubetydelig osv . Sist heter det 

(i Gnisten ekstra/7 4) : "Den 
kapitalistiske delen av statens 
produksjon er ikke bare li t en , 

den tenderer også stadig mot å 
spalte ut nye privatkapital er 

- jfr . den frie status som nå 
preger Jernverket og s om med 
stor sannsynlighet også vil prege 

Statoil." 

Staten eier aksjer i norsk 
næringsliv til en verdi av minst 
5- 6- milliarder kroner (Dagblad
et , 9/9 - 74) - hva slags kretser 
kan KUL bevege seg i når de kal
ler dette lite ? Videre er stats
eiendommen økende . Og når KUL 

sier at den " spalter ut nye 
privatkapitaler" p . g . a . Jern
verkets og Statoils frie status , 
så er dette en sammenblanding. 

De statseide bedriftene har så
visst en " fri status", de fun
gerer i all hovedsak som enhver 
annen kapital . Det diskusjonen 

gikk ut på, var om staten over
tok produktivkrefter og sjøl 

etablerte seg som kapitalist, 

ikke om statsbedriftene hadde en 
" fri status" eller ikke . 
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KLASSEANALYSEN LIGGER BAK . 

Det som i virkeligheten ligger 
bak KUL's kromspring med å omgå 

fakta, er spørsmålet om klasse 
analysen. Det er KUL ' s etter 
hvert velkjente felttog f or å 

benekte all e slags forbinde l ser 
mellom staten og kapitalist
klassen. I dette spørsmålet - om 

statligeid kapital eller ikke -
forsøker KUL igjen å benekte en 
slik forbindelse . For hva skjer 

i og med at staten sjøl blir 
industrieier ? En av resultatene 

er at statsansatt personell står 
i spissen for monopolkapitalis

tiske bedrifter . Gjennom dette 
bygges det opp en monopolist
gruppering som forvalter stats
selskapene , og som står i enda 
nærere kontakt med den direkte 
ledelsen av statsmakta enn de 
andre monopolistgrupperingene. 

SPØRSMÅLET OM SKATTENE. 

Denne avvisinga av å se stats
makta som organet til det hers

kende monopolborgerskapet, ligger 
også bak KUL ' s absurde avvising 
av at arbeiderklassen utbyttes 

gjennom skattene . Dette er en 
gjenganger , som KUL representert 

i snart to år . Vi hevder at en 
god del av skattene er utbytting, 

fo~di det dreier seg om at mono
polborgerskapets felles organ , 

staten , tar endel av de verdiene 
arbeiderne skaper og forvalter 
de og benytter de til sine for
mål . Det kan være direkte sub-
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sidiering av monopolkapitalen 
(bygge produksjonshaller som 

gratis overdras til bedrifter , 
støtte til " eksportfremmende til

tak" m. m. ) eller det kan være 
oppretting av politistyrker som 
har som formål å hindre demon

strasjoner, beskytte streikebry

tere osv . 

KUL ' s argument mot at dette er 
utbytting er kostelig : Skattene 

tilhører sirkulasjonssfæren , men 
utbytting ,foregår i produksjons

sfæren . Om kapitalisten setter 
ned lønna til arbeideren for å 

investere i en ny fabrikk , er 
det altså utbytting fordi det 

foregår i produksjonssfæren. 
Men om statsmakta , som er under 

kontroll av kapitalistklassen , 
tar endel av lønna til arbeideren 
og gir det til kapitalisten i 

form av investeringstilskudd -

ja da er det ikke utbytting fordi 
det foregår i sirkulasjo.nssfæren! 

Slike argumenter er ikke noe 
annet enn et ideologisk forsvar 

for monopolborgerskapets felles 
utbytting av arbeiderklassen 

gjennom statsmakta , gjennom at 
de er i stand til å kanalisere 
en god del av skattemidlene til 

sine egne profittformål. 

STATENS " ORGANISATORISKE BASE". 

Vi har fulgt KUL gjennom det 
som skal være en " analyse" av 

statens økonomiske politikk. 
Det har ikke sett bra ut for 

kapitalistene. Statsmakta står 

over dem , fører en økonomisk 
politikk i "nødvendig motsetn
ing" til interessene deres , og 

skattene kan heller ikke - ikke 

engang delvis - tilfalle dem, 
for da måtte det jo vært ut 

bytting. 

Er det noe rart at sluttpunktet 

i denne " analysen" til KUL blir 
at politiske motsetninger øker 

mellom statsmakta og kapitalis
tene , og at staten må basere seg 
på arbeiderorganisasjonene for 

å få støtte : 
"Det typiske for den korpora

tive stat er at arbeidernes egne 
klasseorganisasjoner integreres 

i den borgerlige stat •••• 
••• den situasjonen har oppstått 
at staten i stadig mindre grad 

kan bygge seg organisatorisk opp 

på basis av spesielle borgerlige 

interessegrupper, s-tatens poli
tiske sfære har utvidet seg på 
en slik måte at dens virksomhet 

bringer den på økende avstand 
fra alle enkeltkapitalister og 
særgrupper av kapitalister •••. 

Den søker •••• støtte hos arbeider
organisasjonene, hos integrerte 
organisasjoner som ikke organi::.· · 

serer privateiende vareprodusen
ter , men som tvert om organiserer 

de eiendomsløse . Ved å støtte 

seg på disse klasseforræd~rske 

organisasjonsapparatene kan 

staten finne en organisatorisk 
base som tilsvarer dens (statens) 
objektive stilling utenfor 

enkeltkapitalistenes rekker." 
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DET TYPISKE FOR 
" DEN KORPORATIVE STAT" . 

KUL hevder at det er typisk for 

den "korporative stat" at ar
beiderorganisasjonene integreres 
i statsapparatet. KUL sikter til 
den utviklinga som starta opp i 

30- åra , og som ble aksellerert 
i etterkrigstida. Den førte med 
seg at toppene i LO og i for

bundene fikk "ansvarlige" posi
sjoner innafor lovkommiteer, ut

redningskommiteer, visse for
valtningsorganer , styrer av 

statsinstitusjoner osv . Denne 
utviklinga gikk paralellt med at 

disse" arbeiderlederne" påla 
arbeiderne tvangstrøyer som 
hovedavtalen, aksepterte en dom
stol som Arbeidsretten, hadde 

ingen betenkeligheter med stat
ens bruk av tvungen voldgift osv . 
Et høydepunkt i denne klasse
forræderpolitikken er Skånland
utvalgets instilling, som Aspen
gren var med på å l age . 

Men KUL underslår at den "kor

porative .staten" brakte en serie 
forskjellige kapitalistgrupper

inger inn i statsapparatet, ikke 

bare " arbeiderorganisasjonene". 

Det var såvisst ikke bare LO
toppene og fagforbundene som ble 
trukket direkte inn i staten. 

Det samme skjedde med Arbeids
giverforeninga, Industrifor
bundet, Bankforeninga, Reder

forbundet, ei rekke bransjefor
bund osv . osv . Representanter 
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for monopolkapitalen fikk be
tydelige oppgaver i å utforme 

og iverksette den statlige 

politikken. 

STATEN ISOLERT FRA 

KAPI-TALISTENE ? 

De organisatoriske endringene 

av statsmakta - framveks t en av 

den"korporative stat", brakte 
monopolkapitalens utpekte re

presentanter inn i statsappara
tet. Ingen utredning eller lov 
av betydning blir lagt fram for 

Stortinget uten at de har vur
dert den og kommet med forslag 

til den. Monopolkapitalens ut
pekte representanter ble plassert 
i forskningsråd , i styret for 

statsbedrifter , for utdannings
institusjoner osv . osv . 

Det er helt fantastisk at KUL 

kan prate om den "korporative 
stat" uten å nevne dette . Enten 
kjenner de ikke til det, eller 
så holder de det skjult . For de t 

er klart at disse fakta full
stendig spenner bein under KUL ' s 

fantasier om at utvidelsen av 

"statens politiske sfære""bringer 

den på økende avstand fra alle 

enkeltkapitalister og særgrupper 
av kapitalister ." 
Er det ikke så at integreringa 

av monopolkapitalens organisa
sjoner, av organisasjonene til 
rederne, bankene , storindustrien, 

bringer staten på "minskende 
avstand" til enkeltkapitalistene 
og særlig til alle særgrupper 
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av kapitalistene ? Eller tror 
KUL at disse representantene for 

monopolkapitalen sitter der som 
gisler ? 

Det er innlysende at de på av
gjørende vis er med på å utforme 

den statlige politikken, i sine 
interesser . Korporativiseringa 

betegner en av formene (det fins 
mange andre) for den herskende 

klassens kontroll over stats
makta . Hvis noen sitter der som 
gisler, er det " representantene" 
for arbeiderorganisasjonene . Men 
med borgerliggjøringa av topp
skiktet i LO og DNA, og med opp-' 
bygginga av svære kapitalistiske 

monopoler under LO-toppens led
else (Samvirke, NKL , Landsbanken), 

kan heller ikke LO-representan
tene kalles gisler, ettersom de 
sjøl er en del av borgerskapet. 

EN FARLIG ILLUSJON . 

KUL's ideer om at statens organi
satoriske base ligger i arbeider
organisasjonene, har ingenting 

med virkeligheten å gjøre . Sjøl
sagt er det så at monopolkapita
len har forstått hvilken styrke 
det er å ha trukket toppskiktet 

i arbeideTorganisasjonene med i 
den borgerlige staten. Det kan 

i ei viss tid dempe klasse
kampen , ettersom arbeiderne ikke 
oppdager med det samme at "ar

beiderlederne" i spissen for 
staten er klasseforrædere . 

Men KUL framstiller disse ar-

beiderorganisasjonene som stat
ens kjerne, og det er en farlig 

illusjon. Den glemmer at sjøl 
om borgerne avsløres og kastes 
ut fra arbeiderorganisasjonene , 
sjøl om arbeiderorganisasjonene 

gjenvinner sin kampkraft og 

fjerner forræderiske ledere -
står borgerskapets organisasjon

er igjen. Den herskende klassen, 
deres organisasjoner og deres 
allierte - her ligger "basen" 

for statsmakta under kapitalis
men . Den borgerlige ledelsen, og 
den borgerlige innflytelsen i 
arbeiderorganisasjonene er den 
herskende klassens ytterste for
svarsmur, ikke hovedkvarteret 

dens . 

KORT OPPSUMMERING. 

En kan ikke bedømme folk etter 
hva de påstår om seg sjøl . KUL 

påstår om seg sjøl at de er 
marxister, at de utgjør et " kom

munistisk sentrum" og at de for
svarer den kommunistiske teorien. 
Men etter gjennomgangen av 

statsanalysen deres - hvilken 
konklusjon må vi trekke om dem ? 
Hva er de virkelig ? 

De serverer en definisjon av 

kapitalister som "privateiere" 
- en revisjonistisk ide , hånd 
i hanske med den sovjetiske 

herskerklassens klasseinteres
ser. De jamrer over at kapita
listene har så vanskelig for å 
organisere seg og finne et 

felles uttrykk for sine inte
resser, i motsetning til arbei-
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derne . De benekter alle slags 
forbinde l ser mellom borgerskapet 

og statsmakta . De ynker seg over 
at statsmaktas økonomiske poli

tikk ikke er i kapitalistenes 
interesse - tvert om i nødven
dig motsetning til kapital istene . 

De påstår at statsmaktas basis 
ikke l i gger i borgerskape t og 

deres organisasjoner, men i 
arbeidernes organisasjoner. 

Ingen annen konklus j on er mulig 

ut f ra dette enn at de har for

kastet marxismens teori punkt 
for punkt . "Forsvaret" av 
marxismens teori viser seg som 

reint munnsvær - i realiteten 

propaganderer de borgerskapets 
uvitenskapelige ideer . "Pr ivat
eiende" kapitalister - det er 
teorien som tildekker byråkrat
kapitalistenes klasseinteresser. 

At borgerskapet har så vanskelig 
for å organisere deg, at de ikke 

eier noe slags kontroll over 

statsmakta, som fører en politikk 

i motstrid til deres interesser 

- denne klagesangen kjenner vi 

igjen fra furtne innlegg i 
Morgenbladet og Aftenposten. 

Teorien om at statsmaktas base 
ligger i " fagapparatet" - dette 

er en tro kop i av Bondelagets 

bitre anklager i 50-åra om at 
LO hadde makta i staten. 

KUL ' s analyse flyter på å over

se de marxist i ske oppsummering
ene , eller i formen å slutte seg 
til dem ved å forvrenge sitater, 
og dessuten på å heve seg høyt 
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over krav om å belegge påstan
dene sine. De er det omvendte av 

å være talsmenn for vitenskaplig 

sosialisme - de er talsmenn for 
borgerlig mystikk . 

Naturligvis summerer dette seg 
i bemerkninger om sosialisti sk 

strateg~ som neppe blir over

gått av revisjonistene og re
formistene når det gjelder å 

spre illusjoner . "Kamp mot ut
bytting" og " kamp mot borger

skapets lovverk" skal overvinne 
borgerskapet " i ett slag" - ikke 
ett ord om stat smakta som borg

erskapets sentrale festning , ikke 
et ord om voldsapparatet som 

kjernen i staten, ikke et ord om 

nødvendigheten av væpna revolu
sjon, ikke et ord om hvordan 
borgerskapets motstand mot sosia

lismen gjør proletariatets dik
tatur nødvendig. KUL s prer en 

farlig i llusjon om hvor l ettvint 

overgangen til sosialismen er 

- og denne illusjonen er ikke 

annet enn en refleks av borger
lig ideologi om et harmløst 
stat sapparat og et pyntelig 
borgerskap. I virkeligheten er 

KUL borgerlige ideologer - ikke 

vitenskapelige sosialister . 
HV 

l) Etterat artikkelen ble skrevet , har 

KUL utgitt et nytt nummer av Gnisten , 

som kort behandler proletariatets dik -

tur i forbindelse med en artikkel om 

Sovjet . Dette endrer imidlertid ikke hva 

hovedsida har vært i KULs propaganda 

i de to åra organisasjonen har eksistert. 
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~Uh'I'UR'I'EORI 

• Om marxisme og 
musikkpolitikk 

En materialistisk vurdering av kunst må ta utgangs
punkt i at all tenking, inklusive skaping av kunst, 
objektivt reflekterer en eller annen klassebundet 
ideologi. All kunst bærer et stempel av kunstnerens 
klassebakgrunn og daglige sosiale miljø på den ene 
sida, kombinert med hans livsanskuelse og politiske 
standpunkt på den andre sida. Hvis vi ikke holder 
fast på dette utgangspunktet faller vi ut i det 
idealistiske standpunktet om at kunstverk oppstår 
som en eller annen nådegave og dertil er klasseløs. 

Når vi skal anvende dette synspunktet på musikk, 
kan det innledningsvis være greit å avgrense debat
ten til å gjelde' instrumentalmusikk. Erfaring fra 
musikkdebatter viser at motsigelser stilles skarpest 
nettopp når vi vurderer musikken »naken», fri fra 
forstyrrende elementer som tekst o.L 

Det særegne ved musikk er at ideologi først og 
fremst kommer til uttrykk gjennom de assosiasjo
nene som det enkelte musikkstykke frembringer. 
Det kan være assosiasjoner i retning bestemte 
hendelser fra det sosiale livet, eller bestemte 
følelser og stemninger. Sjølsagt vil folk strides om 
hvilke saker et musikkstykke egentlig reflekterer, 
men det gjelder jo det samme for ethvert kunst
verk, f.eks. et dikt. Forskjellen er bare at musikk 
oftest er vanskeligere å vurdere, rent saklig, enn t.d. 
litteratur. Men dette angår den subjektive vur
deringa av kunstverket, og denne vil det sjølsagt stå 
strid om, siden også den er klassebestemt. Og 
divergerende subjektiv vurdering endrer ikke det 
faktum at all musikk objektivt reflekterer bestemte 
ideer, følelser, holdninger og hendelser som har 
preget komponisten da musikken ble skrevet. 

Ut fra dette må en materialist alltid stille 
spørsmålet FOR HVEM når han skal vurdere et 
musikkstykke. Og vel å merke blir det ikke mindre 

viktig å stille dette spørsmålet sjøl om det ofte kan 
være vanskelig å gi et klart svar. 

Opp imot dette er det sikkert noen som vil hevde 
at musikk bare er en syntese av melodiske tema, 
takt, rytme, harmonikk, instrumentering osv. og at 
det er tull å komme her og påstå at en bestemt 
akkord har klassekarakter - og i det siste har 
vedkommende sjølsagt rett, det er da heller ikke 
dette som blir påstått. 

Musikk som sådan er et abstrakt språk, og har sine 
bestanddeler likesom skriftspråket har sin gram
matikk, ordforråd, semantikk, og på samme måte 
som språket er musikken, som redskap betraktet, 
klasseløs. For materialister skulle det være like 
klart at det som måtte bli uttrykt gjennom dette 
redskapet har klassekarakter på samme måte som 
den kunsten som uttrykkes gjennom skriftspråket, 
f.eks. i et dikt. Når en sier at musikk har 
klassekarakter burde en derfor kan hende presisere 
at en snakker om musikk-verk - at det er kunst en 
snakker om og ikke to-tre akkorder som klimpres 
tilfeldig på en gitar. 

Et materialistisk syn på musikk må ut ifra dette ta 
som utgangspunkt at alle musikkverk/komposisjo
ner (nedskrevet eller improvisert) uttrykker ideo
logi, at de tilhører overbygninga i samfunnet, og at 
de derfor også har ideologisk påvirkningskraft på 
tilhøreren. 

DIALEKTIKK OG MUSIKKTEORI 

Når vi snakker om klassekarakteren til et bestemt 
mu~ikkverk, gjør vi en feil hvis vi betrakter 
vedkommende musikkverk som et statisk fenomen. 
l så fall ville vi stå overfor et totalt uforklarlig 
mysterium når vi f.eks. studerer hvordan tyske 
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arbeidermarsjer ble brukt av nazistene i deres 
»kulturaktivitet». I dette tilfellet er vi jo vitne t il 
hvordan musikkverk mister den opprinnelige brod· 
den »underveiS». Derfor må en dialektisk vurdering 
av musikk nettopp analysere hvordan hvert mu· 
sikkverk utvikler seg langs en slags vei - eller 
rettere sagt; hvordan det gjennomløper flere sta
dier. 

Et musikkverk må betraktes som en slags prosess 
som tar til med komponistens bevisste og ubevisste 
intensjoner, og som videre utvikler seg gjennom 
sjølve komposisjonen, arrangering, framføring og 
tolkning, presentasjon og, i økende grad, distribu
sjon. Et musikkverk har heller ikke noen 100% 
entydig og klar klassekarakter, men vil være prega 
av kampen mellom de to linjene (borgerlig og 
proletær ideologi), og denne kampen vil utvikles 
ujamt til nye styrkeforhold på hvert enkelt stadium 
i musikkverkets utviklingsprosess. 

Hvis dette ble for abstrakt, hjelper det sikkert å 
lenke på Wenche Myhres tolkning av Rudolf 
Nilsens dikt om turnipsplukkeren. 

Så langt den dialektiske loven om å se alle ting i 
bevegelse. Ut ifra dette har enkelte hevde t at et 
musikkverk kan skifte klassekarakter i løpet av 
utviklingsprosessen. Eksempelvis har jeg lest på· 
stander om at presentasjon og omgivelser angivelig 
har så stor betydning at verker av Mozart og 
Beethoven skulle kunne utvikles til arbeiderkultur 
såfremt arbeiderklassen møtte mannjevnt opp i 
orkestersalen og skaffet seg hegemoniet der, eller 
tilsvarende, med motsatt fortegn; at Internasjo· 
nalen er et reaksjonært musikkverk når den inngår i 
sosialimperialistens kulturaktivitet. 

Slike synspunkt strir så langt jeg kan se imot den 
dialektiske loven om å skille mellom indre og ytre 
vilkår når en vurderer en prosess. Det er de indre 
vilkårene som avgjør en tings kvalitet - ytre vilkår 
kan bare virke gjennom de indre og kan ikke fritt 
bestemme tingens kvalitet. Når dette skal overføres 
til musikk, står det klart for meg at det er sjølve 
komposisjonen som utgjør de indre forhold ved et 
musikkverk, og at alt slikt som tolkning, presenta· 
sjon og omgivelser etc. utgjør de ytre vilkår. 

La oss ta en parallell fra åpenlys ideologi, nemlig 
samfunnsteori : De »indre forhold» i sosialistisk 
teori er utvilsomt de skriftene teoretikerne har 
forfattet . Ingen vil vel imidlertid påstå at f.eks. 
Hitlers bruk av sosialismen gjorde sosialismen til en 
reaksjonær ideologi i Tyskland på 30-tallet ? -
derimot fins det altså enkelte som tror at Bresjnevs 
bruk av Internasjonalen gjør denne marsjen til et 
reaksjonært musikkverk i Sovjet på 70-tallet. En 
stein kan framleis bli til en kylling! 

I en del kretser har det vært mye debatt om 
nettopp dette spørsmålet. Det virker som om en 
del kamerater roter sammen to forskjellige saker i 
denne debatten, nemlig klassekarakter og politisk 
funksjon. Dette er ikke en og samme ting, for 
klassekarakteren av et kunstverk er absolutt og 
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uforanderlig, mens den politiske funksjonen vil 
variere og endre seg avhengig av tid og omgivelser. 
For å ta en jordnær parallell blir dette det samme 
som et glass med vann som vi har stående fo ran oss 
og skal uttale oss om: vannet har en bestemt og 
absolutt temperatur, mens det på den andre sida 
avhenger av omgivelsene om vi skal oppfatte dette 
vannet som varmt eller kaldt. 

Likedan har borgerskapet historisk sett fungert 
både progressivt og reaksjonært til forskj ellige 
tider, men like fullt har vel klassekarakteren av 
borgerskapet vært den samme, borgerlige, heile 
tida? 

Eller la oss også ta et borgerlig kunstverk som t.d . 
Mozarts opera »Tryllefløyten». I sin samtid · var 
dette sikkert i hovedsak et progressivt kunstverk ; 
det rettet seg mot føydalismen, mot den despotiske 
keiseren (Franz Josef) og det fremmet borgerlig
demokratiske frihetsidealer. På samme tid er dette i 
dag reaksjonær kunst. De som så Bergmans versjon 
av denne operaen på TV skulle i hvert fall ikke 
ku nne være i tvil om det, sjø l om de på forhand 
ikke kjente noe til stykket. For Bergman framhevet 
den borgerlige frimurerideologien som er kjerna i 
operaen på en slik måte at den slo imot alle seerne 
med sitt budskap om tro , håp og kjærlighet. 
Funksjonen har endra seg, men klassekarakteren er 
den samme. 

Sjølsagt er det massenes reaksjon som til syvende 
og sist er avgjørende når klassekarakteren skal 
bestemmes, men hensikten med den debatten som 
det legges opp til her, er jo å kunne gå inn i 
musikkverket for å bli i stand til best mulig å 
analysere hva so m egentlig betinger den ene eller 
and re reaksjonen. Uessuten kan vi vel heller ikke 
være pragmatikere i den grad at vi lar vår musikk
kritikk dikteres av at massene fra tid til annen 
dessverre forveksler stein med kyllinger også på 
musikkens område? 

PROGRAMMUSIKK MOT »ABSOLUTT» MUSIKK 

Det er på tide så smått å konkretisere hva et 
materialistisk og dialektisk musikk-syn betyr for 
komponist og kritikere. 

Diskusjonen om hvorvidt det fins »musikk uten 
innhold» er ikke ny. Den har i alle fall vært et 
viktig punkt i kunstdebatten under heile den 
kapitalistiske epoken (og muligens også tidligere 
for det jeg veit). 

Under kapitalismen har dette spørsmålet særlig 
kommet til uttrykk gjennom motsigelsa mellom 
»programmusikk;; og »absolutt musikk;;. Innholdet i 
begrepet programmusikk har vel variert en del, men 
kort sagt har det stått som en betegnelse på musikk 
som bevisst gir seg ut for å beskrive bestemte 
hendelser fra det levende livet. Dvs. at den musi
kalske planen som komponisten følger ikke tar 
utgangspunkt i bestemte musikalske formregler, 
men istedet lar seg lede av hva som skal beskrives. 
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Den :Hibsolutte musikken» står i skarp kontrast til 
programmusikken. Absolutt musikk gir seg ikke ut 
for å være annet enn et rent musikalsk byggverk 
som ikke beskriver eller skildrer noen verdens ting. 
Tilhengerne av teorien om absolutt musikk er altså 
talsmenn for ideen om at det fins musikk uten 
innhold, eller at det i det minste er helt opp til hver 
enkelt tilhører å utvikle hver sine private assosia
sjoner når de lytter til musikken. 

Det sier seg sjøl at teoriene om absolutt musikk 
står i skarp motsetning til den materialistiske 
verdensanskuelsa. Overført til andre kunstarter 
skulle dette bli det samme som å påstå at det fins 
dikt som bare er :.ord», »former og rytmen , eller 
tilsvarende borgerlig-radikalt vås om malerier som 
utgis for bare å være »farven eller »geometru. 

Det fins sjølsagt egentlig ikke noen musikk uten 
innhold, og derfor er objektivt all musikk pro
grammatisk, forskjellen er »hare» at en del musikk 
og komponister erkjenner dette, mens andre .be
nekter det. 

Musikk som gir seg ul for å være n bsolutb tilslører 
bare silt eget innhold. V år oppgave er å søke 
klarhet, derfor må vi også kreve av den revolu
sjonære musikken at den skal være erklært pro
grammatisk (samt at innholdet i vedkommende 
program må holde mål politisk). I alle fall må dette 
kravet stilles til musikk som skapes i dag. 

Dette vil ikke si det samme som at det er nok å 
kline en progressiv tittel på et eller annet musikk
stykke, hvis ikke komponisten har prøvd å leve opp 
til tittelen på en hederlig måte. F.eks. var det under 
EEC-kampen populært å spille en eller annen 
instrumentalsak, og så presentere denne som »anti
EEC-rock/ballade/rag e.l. Slikt har fint lite med 
programmatisk musikk å gjøre. 

Tittelen på el stykke angår bare presentasjonen av 
verket. Derfor er den et viktig ytre vilkår, men 
samtidig kan den ikke bestemme klassekarakteren 
eller innholdet i et verk. Det er nødvendig med en 
skikkelig presentasjon av et programmatisk musikk
stykke, men på den andre sida er ingen presenta
sjon tilstrekkelig til å gjøre et hvilket som helst 
stykke til programmusikk med et bestemt innhold. 

l dag har vi liten erfaring i å komponere god 
programmusikk, samt å utvikle de spesielle virke
midlene som er knyttet til programmusikk, f. eks. 
bestemte ledemotiver (motiv som symboliserer 
bestemte ideer eller hendelser). Akkurat her har vi 
mye å lære fra en del borgerlig musikk (f.eks. 
Wagner!) 

»KOMMERSIELL»-MYSTIKK 

Parallelt med utviklinga innen musikklivet vokser 
behovet for å kunne fastslå hvor hovedmotsigelsa 
går på dette området. Det begrepsparet som oftest 
faller en i øynene ved lesing av musikkartikler, og 
særlig ved lesing av »V år Musikk» er folket og 

progressiv kontra kommersielL Jeg må innrømme 
at jo mer jeg grunner over betydninga av dette 
ordet kommersiell, jo mer forvirret blir jeg. 

Egentlig ble vel uttrykket brukt av bransjefolk som 
et positivt adjektiv ensbetydende med noe sånt 
som »salgbar» - i så måte er jo t.d. Vømmøl 
usedvanlig kommersielle, så dette kan vel i alle fall 
ikke være noen fruktbar tolkning av glosen. 

Noen har laget marxistiske analyser av musikkens 
varekarakter under kapitalismen, og dermed for
søkt å gi ordet kommersiell en mer vitenskapelig 
definisjon i retning av »varemusikk». Det er viktig 
al vi analyserer hvordan musikkens varekarakter 
virker tilbake på musikkens form og innhold, men 
når slik verdifull analyse nyttes som redskap for å 
definere en egen type varemusikk eller »salgs
musikk» oppstår det lett forviklinger: slik som t.d. i 
Samspills musikkpolitiske hefte »Musikk som vare» 
som bl.a. kan fortelle i en av konklusjonene: 
»Salgsmusikken er ikke egentlig musikk lenger, men 
i første rekke et produkt, en vare, en tingliggjort 
uttrykksform.» Slike begrepsavklaringer hjelper oss 
ikke videre til å avgrense fiendens musikk, så lenge 
all musikk som gis ut på plate derigjennom får 
varekarakter, også musikk som utgis og distribueres 
gjennom MAI. 

Paroler med kamp mot varemusikk/salgsmusikk er 
udiskutabelt utopiske under kapitalismen. 

Begrepet kommersiell blir ikke mer fruktbart om 
en definerer det som musikk som fra kunstnerens 
side er laget for å selge, fordi alle profesjonelle 
artister som lever av å komponere eller forfatte må 
framstille produkter som »selger» for å tj ene til 
livets opphold. Fruktbart ble begrepet før&t hvis en 
klarte å skille ut den musikken hvor komponisten 
har satt sin egen (ærlige? ) kunstneriske smak til 
side til fordel for profittmotiv. Men hvordan foreta 
ei slik utskilling? - jo bare ved å se på innholdet i 
hvert enkelt musikkverk, og det er nettopp det som 
er poenget! 

Alt prat om ko mmersiell er lugubert, ikke først og 
framst fordi begrepet er uklart , utopisk e.l. slik vist 
ovenfor, men fordi begrepet er avpolitiserende. 
Begrepet retter oppmerksomheten mot motive t for 
å utgi en eller annen musikk i stedet for å rette 
oppmerksomheten på innholdet i vedkommende 
musikk. Det er vel t.d. ingen (foruten direktør 
Totto Johansen) som vil bestride at Polydor gir ut 
Steingrunn-plata av profittmotiv, men samtidig er 
vel dette ei »progressiV» plate? Jfr. borgerlige forlag 
som gir ut Marx for å håve inn profitt. Eller la meg 
ta nok et døme fra litteraturens verden for å vise 
hva jeg mener med avpolitiserende kritikk : Hvis det 
oppstod et blad som ble kalt »Vår Litteratur» og 
som i stor grad beskjeftiget seg med litteraturkri
tikk, og dette bladet som redaksjonell linje ikke 
kunne utstå Morgan Kane-serien. Hva da hvis 
redaktøren for » Vår Litteratur» skulle skrive kritikk 
av disse bøkene og la hovedvekta på at bøkene var 
»kommersielle»? Skulle en ikke da kunne si at slik 
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kritikk bare dekket over det reaksjonære innholdet 
i Halbings bøker? Jo, det skulle man, og det samme 
må gjelde musikk! 
Hvis det ikke kan bringes til torvs en velfundert 
utlegning av kommersiell-begrepet, bør vi ikke 
nytte det som annet enn det det egentlig har vært 
brukt som hittil : et upresist skjellsord, med den 
begrensede plass skjellsord bør ha i vokabularet. 

OM HOVEDMOTSlGELSA 

Men skjellsord er ikke særlig egna til å bringe 
teoretisk klarhet, så motsigelsa progressiv/kom
mersiell musikk kan ikke i noen variasjon bringe 
oss nærmere avklaring om hovedmotsigelsa i musik
ken. 

Like skjevt blir det å lansere hovedmotsigelse 
mellom nasjonal og internasjonal musikk. På denne 
måten blir musikkpolitikken løsrevet fra hoved
motsigelsa i samfunnet ellers; mellom folket og 
monopolkapitalen. Musikk er først og fremst ideo· 
logi og den herskende ideologien i et samfunn er 
den herskende klassens ideologi, og da blir det ei 
falsk framstilling å påstå at motsigelsa på musik
kens områder først og fremst følger landegrensene. 
Et slikt syn legger opp til et dobbelt avvik : på den 
ene sida ei mekanisk avvising av all utenlandsk 
musikk og på den andre sida ei opportunistisk linje 
med »bare enheb innen det nasjonale musikkmil
jøet. 

Når det i praksis viser seg så vanskelig å stake ut ei 
klar motsigelse mellom ymse typer musikk, kom
mer vel dette dels av at vi har liten erfaring i å gå 
»inn i» hvert enkelt musikalsk verk og hver enkelt 
stilart for å analysere det ideologiskee innholdet. 
Men vi trenger sårt slik konkret analyse hvis vi vil 
unngå at musikkritikken skal få et alment, dog· 
matisk preg. Les i denne forbindelse artikkelen av 
Anders Johanson i Vår Musikk nr. 3 (»Fra proletar
kultur til englekultun) hvor kamp mellom forskjel
lige retninger i jazzmusikken blir satt inn i klar 
politisk sammenheng. Hva vi trenger er langt flere 
slike artikler av kamerater som på hvert sitt område 
har studert en musikkretning inngående. 

Inntil vi ved felles innsats har kommet videre i 
dette arbeidet, syns jeg det blir vanskelig å stake 
opp noe annet totalbilde enn »monopolborger
skapets musikk kontra folkets musikk», men slike 
dogmatiske selvfølgeligheter er det jo liten vits i å 
slå om seg med. 

Når så mye er sagt, vil jeg gå videre og påstå at alle 
de angrepsmåtene som hittil har vært nevnt for å 
komme fram til hovedmotsigelsa prinsipielt tar feil 
utgangspunkt. Det kan ikke være riktig å ta sjølve 
musikkverkene og de musikalske retningene som 
utgangspunkt når hovedmotsigelsa på musikkens 
område skal stakes opp! Musikkverk uttrykker 
ideologi, og det er idealistisk å stille hovedmot
sigelsa ut fra ideologier, - det ville bli det samme 
som å si at hovedmotsigelsa i Norge gikk mellom 
borgerlig og proletær ideologi. 

IS2 

Nei, hovedmotsigelsa i musikklivet må stilles klasse
messig som overalt ellers i samfunnet. Dette krever 
en spesiell klasseanalyse som jeg ikke har forutset
ninger for å klapre ned på papiret, så det får nøye 
seg med noen ufullstendige ideer : 

Hovedmotsigelsa går mellom den internasjonale 
musikkindustrien og den store majoriteten av norsk 
musikkliv. 

Hovedfienden er dermed selskaper som Philips, 
Polydor, EMI osv. De viktigste alliansepartnerne til 
fienden er; 
- handelsleddet i musikkbransjen (p.g.a. sin klas
setilhørighet) 
- produksjonsleddet, slik som presserier, studioer 
osv. (p.g.a. sin deltaking i utbyttinga samt at de 
ofte eiendomsmessig står under kontroll av stor
selskapene) 
- norske selskaper, som Bendiksen, som er øko
nomisk totalt avhengig av stor-selskapene 
- Musikktidsskrifter som er talerør for stor-sel
skapene og som ofte er økonomisk kontrollert av 
slik kapital gjennom aksjer og reklame 
- booking-firma som driver utbytting av artistene 
- et meget begrenset antall artister som gjennom 
sin artistkarriere har strebet seg så høyt på strå at 
de har blitt en del av borgerskapet (som f.eks. Kjell 
Karlsen). 

Alle disse grupperingene (og flere som jeg sikkert 
har glemt i denne overfladiske oppramsinga) står på 
undertrykkernes side i hovedmotsigelsa. 

Staten er det viktigste redskapet deres i den daglige 
undertrykkinga de driver av majoriteten av norsk 
musikkliv, særlig kommer dette til uttrykk gjen· 
nom NRK. 

Mellom disse og de folkelige kreftene fins det et 
betydelig mellomskikt som objektivt på flere måter 
er undertrykt og utbyttet, men som samtidig til 
daglig fjerner seg fra og .hever seg over de folkelige 
musikkreftene. Det gjelder f.eks. en del av de 
profesjonelle artistene, orkester- og ensemble· 
musikere. 

Opp imot dette står de folkelige musikk-kreftene. 
Vi har en svært stor gruppe med »korps & kon, 
videre den store majoriteten av dansemusikere 
(både pop og gammaldans), de aller fleste lønns
arbeidere blant musikerne og i tillegg alle slags 
amatørmusikere som driver på egen hand innen de 
forskjellige musikkretninger. 

De viktigste organisasjonene som fremmer interes
sene til de folkelige kreftene er NMF (Norsk 
~usikerforbund), MAI, ) Vår Musikk», samt en del 
lokale organisasjoner. 

Noen vil kan hende si at jeg avpolitiserer musikk· 
debatten gjennom å stake opP_ ei slik h~ved_mot: 
sigelse basert på klassekampen mnen musikklivet • 
stedet for å basere hovedmotsigelsa på det politiske 
og ideologiske innholdet i musikkverkene. Men la 
oss huske at »musikkliveb omfatter en sektor av 
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samfunnet i hele sin bredde, både økonomisk, 
politisk, organisatorisk og ideologisk. Da kan det 
være nyttig å se musikklivet som en parallell til 
skoleverket. I skoleverket er det også sjølsagt ei 
klar motsigelse mellom borgerlig og proletær ideo· 
logi, men bare de mest verdensfjerne delene av SV 
vil vel gå så langt som å påstå at dette utgjør 
hovedmotsigelsa i skolen? Nei, de fleste vil uten 
videre være enig i at hovedmosigelsa i skoleverket 
går mellom staten og det toppskiktet som støtter 
opp om statens politikk på den ene sida og det 
store flertallet av lærere og elever på den andre. 

På en måte tror jeg dette er et spørsmål som er 
nært beslekta med debatten om fagkritikkens 
betydning som har vært ført ved universitetene. 
Hovedmotsigelsa i en prosess utgjør grunnlaget for 
politikken på vedkommende område, og hoved
motsigelse-analyser basert på ideologisk kamp leg
ger opp til sekterisme såvel på lærestedene som 
innen musikklivet. 

. Hovedmotsigelsa må i sin tur knyttes til sjølve 
musikkpolitikken fordi denne motsigelsa sjølsagt 
gjenspeiler seg i musikken. Men utgangspunktet for 

musikkpolitikk må være de kamp-sakene som 
springer ut av hovedmotsigelsa, og bare gjennom 
enhetsarbeid mellom de folkelige kreftene, rettet 
mot fienden kan vi unngå at arbeidet med å utvikle 
proletær musikk og bekjempe den borgerlige ender 
opp i sekterisme. 

Alt dette stiller oss overfor store arbeidsoppgaver 
som vi ennå har kommet ganske kort i å løse: 
- musikkritikken må politiseres; vi må utvikle 
evnen til å trenge inn i hva for ideologi de enkelte 
mus.ikkverkene uttrykker, 
- vi må lage ei detaljert klasseanalyse av musikk
livet og utvikle en musikkpolitikk basert på denne 
klasseanalysen, 
- vi må vokte oss for den faren for økonomisme i 
musikkpolitikken som kommer til uttrykk i ten
densen til å likestille all musikk som lages og spilles 
av forskjellige undertrykte musikere uten å vurdere 
klasseinnholdet i den musikken de står for, 
- vi må samtidig vokte oss for musikksekterisme 
som kommer til uttrykk i manglende evne til å 
forene seg med folkelige krefter blant musikere 
som representerer musikkformer som vi ønsker å 
bekjempe. 

KARK 

FORTSATT FRA S 77 

blindvegane som vert rekna opp 

i artikkelen "Vegane i målstri

den " i dette nummeret? 

Redaksjonen. 

Retting til forrige nummer av Materialisten: 

-"Norsk målreising - kamp mellom to 
vegar" vart laga som bakgrunnsstoff til mål
seminarapå AKP og NKS sine som
me r l e i r ar , der det skulle nyttast i lag 
med munnlege innleiingar. Før leirane 
kunne del som kjende til det, få tak i skrivet 
på Oktoberbokhandelen. At "Norsk mål
reising" kunne bU kjent utanfor AKP og 
NKS, måtte ein rekne med så lenge leirane 
er opne for andre enn medlemer. 

- Landsmøtet til Norsk Målungdom var i 
Bergen i 'mars 1974, og biletet som er brukt 
i Materialisten, er henta derifrå. Derimot 
hadde Norsk Målungdom målleiren sin på 
Evje og Noregs Mållag hadde landsmøtet sitt 
der. Men "Norsk målreising - kamp mellom 
to vegar" hadde Ute med det å gjere. 
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Revisjonistene og kulturen 
Avhengig av sin stilling i produksjonen har 
enhver klasse sin spesielle ideologi; og sin 
særegne kultur og kunstoppfatning der denne 
ideologien kommer til uttrykk . Denne ar
tikkelen prøver å vise at de sovjetiske 
ledernes verdenssyn er tvers igjennom 
borgerlig - også på kulturens område . 

Dette er kanskje ikke overraskende. Men 
det er ikke minst i kulturspØrsmål , som 
gjerne oppfattes som et diffust emne, at 
borgerlige "revideringer" av marxismen 
dukker opp . Ved sitt negative eksempel 
kan en skisse av kulturpolitikken l dagens 
Sovjet gi en pekepinn om hva progressive 
og kommunister i Norge bør jobbe for, 
og hva vi bør unngå. 

Det dreier seg altså bare om en skisse, 
begrenset til gjennomgang av den te o-
r et i s k e linja som føres ut. Konkrete 
opplysninger som kan gi et pålitelig bilde 
av kulturpolitikkens virkning i pr aksis 
er vanskelig å oppspore i Norge, og av 
naturlige årsaker enda vanskeligere 
for Sovjets vedkommende. (l) 

Kulturpolitikken i Stalin-perioden 

Det faller utenfor rammen å ta dette 
emnet grundig opp her . Likevel kan vi 
slå fast endel hovedpunkter . 

l . Utviklinga i kulturen etter Lenins død 
fram til 1950-tallet bekrefter bildet av 
Stalin-perioden som pr o let ar i a tet s 
diktatur. 

Klasse innhol det i kulturen ble hele 
tiden anerkjent som det avgjørende . 

"På samme måte som klassekampen gene
relt ikke er over her, så er den heller ikke 
over på den litterære fronten . I et klasse
samfunn finnes ikke nøytral kunst , selv 
om klassenaturen i kunsten og spesielt i 
litteraturen uttrykker seg i former som er 
uendelig mye mer variert enn tillellet er 
med klassenaturen f.eks. i politikken . " 
(Vedtak i Sentraikomit~en, 1925.(2)) 

Et annet eksempel: 
"Marxismen-leninismen fører en ufor
sonlig kamp mot alle slags idealistiske 
teorier som framstiller borgerlig kultur 
som noe allmengyldlg og evig, som 
skjuler kulturens kl!J.ssekarakter og som 
derfor i praksis går ut på å påtvinge 
massene borgerskapets kultur . " (3) 
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"Som motvekt mot den reaksjonære borger
lige kulturen står den sosialistiske kul
turen . Den sosialistiske kulturen forsvarer 
og anvender alle kulturens store lande
vinninger fra tidligere epoker og befrukter 
dem med erfaringene fra kampen for sam
funnets revolusjonære omdanning, for 
kommunismen " . (4) 

Dette bildet av Stalin bekreftes også in
direkte av dagens sovjetiske kulturideolo
ger, som kritiserer Stalin for å sette "for 
rigide normer" for kulturen (bl. a. kravet 
om at musikken skulle være progressivt 
programmatisk)(5). Kunsten ble avkrevd 
å vise virkeligheten som den faktisk eksis
sterer, og dermed den utvikling som skjer 
mot sosialismen (6). Et annet eksempel på 
at linjen i hovedsak var riktig er sentral
komit~ens vedtak om musikk i 1948. Ved
taket fordømmer endel musikere og kunst
neres manglende kontakt med massene, 
stereotype bruk av former og mangelfulle 
innsats for å tjene folket og sosialismen. 
Slik riktig kritikk kunne ikke godtas av 
kontrarevolusjonens menn, og Krustsjov 
"introduserte de nødvendige korreksjoner" 
(7) ved et sentralkomit~vedtak i 1958. 

2. Tross Stalins grunnleggende riktige 
, linje i kulturspØrsmål preges perioden av 
endel feil, ikke minst som følge av den 
spirende framveksten av det nye byrå
kratiet og av byråkratiske tendenser i par 
tiet . Nettopp ved å t rekke erfaringer fra 
den store framgangen på kulturens om
råde (og de feil som også preget den) kunne 
det kinesiske kommunistpartiet legge 
grunnlaget for kultur og kulturell aktivitet 
på et kvalitativt høyere nivå bl. a. gjen
nom kulturrevolusjonen . Utover å påpeke 
hovedinnholdet i politikken vil det her ligge 
utenfor rammen for artikkelen å ta opp 
hva som ble oppnådd på kulturens område. 
En slik diskusjon vil være viktig for det 
kulturarbeidet som drives av progressive 
i Norge. 

Stalin-perioden var en tid med hard og 
vedvarende kamp mellom klassene, og 
mellom marxistiske og revlsjonlstiske 
retninger f.eks. l kulturen. At revisjon
ismen vant fram etter Stalins død er først 
og fremst et resultat av denne kampen 
og ikke av de feilene Stalin og andre kom
munlster gjorde . Tvert om sto Stalin i 
hovedsak l spissen i kampen mot feil-
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aktige linjer og for å korrigere partiets 
feil. Diskusjonen og vedtakene på den 
siste partikongressen under Stalins ledelse 
(i 1952) er ett eksempel på dette. En rekke 
byråkratiske og revlsjonistiske tendenser 
var vekst fram i partiet og ble skarpt 
kritisert av Stalin , Malenkov og andre (8) . 
Proletariatets diktatur var svekket og 
undergravd innenfra av det spirende byrå
kratiet, av revisjonister og karriere
makere . Under dekke av et oppgjør mot 
"personkultusen" (som ble skapt nettopp 
av byråkratene selv) ble kommunistene 
isolert, splittet, nedkjempet og erstattet 
med byråkratiets folk l kontrarevolusjonen 
som fulgte etter Stalins død . 

Sos!alkap!talismen 

Hva som under Stalin var proletariatets 
diktatur med fell, utviklet seg l løpet av 
de neste årene til å bli et borgerlig 
diktatur med marxistisk maske. Enkelte 
feilaktige tendenser l kulturen l Stalin
perioden er i dag gjort til hovedlinje 
i kulturpolitikken, og satt l system . For å 
vise hvordan denne linja presenteres av 
Sovjets nye herskere, tar jeg utgangspunkt 
i to offisielle utgivelser om kulturpolitikken: 
"Sociallsm and Culture" (Y . Surovtsev, ed . ) 
og "On the Path of Cultural Progress" (A . 
Arnoldov) , begge utgitt i løpet av de siste 
to åra . 

Farvel til klassekampen 

"Privat eiendomsrett, somdeler 
samfunnet i antagonistiske klasser, gir 
opphavet til forskjellen i interesser mellom 
sosiale grupper og individer ... " 

"Sovjetfolket er et fellesskap av forskjellige 
nasjonaliteter , vennlige klasser, og sosiale 
grupper lenket organisk sammen av ubryte
lige kulturelle og ideologiske bånd , - den 
forente sosialistiske kulturen - et intrikat 
kompleks av kulturelle interesser og kom
munistiske aspirasjoner." (9) 

Sitatene Ff!r et inntrykk av byråkratenes 
"maJ."xolog!ske" frasemaker!. Klassefor
holdene vrir de seg unna ved den gamle 
.revisjon!stiske "forglemmelsen": at det 
ikke først og fremst er et spØrsmål om 
jur id! sk eiendomsrett (eller om borger
skapets lovverk l det hele tatt! ) - men 
om re e 11 makt og disposisjon over 
produksjonsmidlene. På dette grunnlaget 
har byråkratiet sementert en meget 
svulstig teori for klasses am arbeid , 
illustrert ved det siste sitatet . En slik 
teori er mer reaksjonær dess større de 
reelle klassemotsetnmgene er. 
Kamp er selvsagt unødvendig , et for
styrrende element, l et slikt "vennlig"_, 

"ubrytelig" og "organisk" samfunn . Også 
på kulturens område skal systemet , 
en slags naturkraft , fikse alt : 

"Sosialismen hever alle typer og former for 
kunst til et blomstrende stadium og omgjør 
den til en kraftfull stimulus for heroiske 
bragder og kreativ aktivitet". 

"De høye og stabile ratene for kulturell 
framgang er en lov i det kommunistiske 
system . . . "(10) 

Massene kan , som vi ser, trygt sitte med 
henda l fanget . De "lovmessige" ratene , 
prognosemakeriet , har overtatt . 

"Den nye tids menn" 

I realiteten skapes den herskende sov
jetiske kulturen i dag hverken av folket 
eller for folkets interesser. Den tjener 
det øverste lag av intelllgensiaens behov , 
den nye byråkratkapitallstiske hersker
klassen . Denne reelle klassekarakteren 
av kulturpolitikken kommer ufrivillig 
fram i hyllingen av intelligensiaen. 

"Styrken av et samfunn, av et land, er 
direkte avhengig av dets kollektive 
in te 11 e k tue 11 e potens i a l og dets 
medlemmers kultur" (ll) . I sannhet en 
lovsang til hode -"arbeiderne" ! Sosialismens 
mål er vel stabile og stadig høyere geni
rater , skulle man tro. Vi får vite at 
intelligensiaens betydning er 
"enormt utvidet i dag når dens rolle ikke 
bare er å ta del i produksjonen av 
åndelige verdier, men også å ta på seg 
praktiske revolusjonære oppgaver i den 
kommunistiske konstruksjonen, aktivt å 
involvere seg i den ideologiske rettled
ningen av folket, i utviklinga av vitenskap, 
teknologi og kunst, i spredninga av kultur 
og intellektualisering av det sosialistiske 
samfunnet . " (12) 

Kulturpolitikken er full av liknende borgerlig 
s j ø l skryt , svada som går den andre 
supermaktens propaganda en god gang. 

Samtidig er byråkratene bekymret for at 
kjennskap til de reelle maktforholdene skal 
spre seg . 
"Noen anti-kommunister erklærer at 
sosialismen i Sovjetunionen ikke betyr 
·annet enn intelligens!aens dominans, po
litisk og økonomisk herredømme over mas-· 
sene av den vitenskapelige og ideoligiske 
"eliten" .. . Deres argumenter har imid
lertid ingen basis i fakta . Ta som eksempel 
den sosiale strukturen hos åndsarbeidere i 
en av Sovjets industrielle foretak. En 
spØrreskjemaundersøkelse om den sosiale 
bakgrunnen ror 1263 ingeniører og teknikere 
ansatt på rør-fabrikken l Pervouralsk viste 
følgende: 42% kom fra arbeiderne, 32% fra 
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bøndene, 26% fra kontor-arbeidere . 
Virkelig - hva slags antagonlsmer kan 
eksistere i et samfunn der alle medlemmer 
av intelligens!aen kommer fra arbeider
klasse- og bondefamilier ?"(13) 

Ja virkelig: hvordan kan noen være så 
"antikommunistiske" at de kan snakke om 
klassemotsetninger under slike forhold? 
Legg merke til at ' 'kontorarbeidere" defi 
neres til "arbeiderklassen". Etter dette 
skjemaet måtte intelligenslaen ha falt ned 
fra himmelen for ikke å kunne regnes til 
de med arbeider- eller bondebakgrunn. 
For øvrig går man Det Norske Arbeider
parti en god gang l formalistisk argumen
tasjon. Sakene hadde vært s v æ r t greie 
dersom klassebakgrunn også garanterte 
for klasse innholdet av dagens politikk 
( - har Ikke DNA/LO-toppen arbeider
bakgrunn osv . ) . Legg også merke til at 
sitatet bevisst blander sammen borgerlig 
og kommunistisk kritikk av Sovjet , og 
styrer unna alle spØrsmål om reelle 
klasseforhold. 

Byråkratiets kontroll 

I dagens Sovjet beskrives "systemet "; 
vitenskapen, teknologien og t intelligensiaen 
som historiens drivkraft. "Sosialismen 
fjerner hindringer ved å omforme viten
skapen til en direkte produktiv kraft" . (14) 
I navnet er det arbeiderklassens part! som 
leder denne utviklinga, l realiteten er det 
byråkratiet som hersker gjennom partiet 
og som kontrollerer masseue og kulturen . 

"Jtettledning av den kreative produksjonen 
av kulturelle verdier under sos!aUsmen, 
av folks generelle kulturelle framgang, er 
en svært komplisert oppgave som kr ever 
en gjennomtenkt , fleksibel , tålmodig og 
forretningsmessig tilnærming. "(15) 

Det er selvsagt "en svært kompliser t opp
gave" å hindre at et folk som lenge var 
herrer l eget land ser at de Ikke lenger er 
aet. At det hele må administreres "forret
ningsmessig" sier noe om kulturens mål. 
De sovjetiske kulturideologene siterer 
anerkjennende det ungarske revisjonist
partiets formulering av oppgaven: 

"Det er nødvendig å holde fast på, som 
før , en gunstig sosial atmosfære 
for kreativt arbeid, å sikre full frihet for 
artistisk uttrykk som bidrar til sosialistisk 
utvikling . Men det er likevel også nødvendig 
å stå hardt imot alle tendenser som idet de 
'<~:rever støtte fra folkets stat setter spørs
målstegn ved Partiets kompetanse og den 
sosialistiske staten i prinsipp- og ideologi
spørsmål på kulturens område. "(16) 

Byråkratiet er generøse nd<: til å gl massene 
en "atmosfære" og fø le l se av frihet. Det 
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er i virkeligheten livsviktig at denne fasaden 
Ikke s låes i stykker, på samme måte som i 
vesten . Frihet til k r it i k k , for eksempel 
av partiets kompetanse, er det i realiteten 
Ikke snakk om. Hele dette skuespillet for 
passivisering av folket er ''komplisert" og 
farlig for byråkratene, og av og til sprekker 
det hele - som da den gunstige atmosfæren 
måtte opprettholdes av bulldozere overfor 
en utstilling av abstrakt kunst i Moskva 
nylig. 
Nøkkelordet er kontroll . Og her er det 
interessant å merke seg at den nye hersker
klassen l Sovjet og Arbeiderpartiet i Norge 
har omlag samme type planer for kulturell 
kontroll: ' 'kulturelle overrislingsanlegg" 
som det heter l DNAs kulturprogram . Hør 
bare: 

"Stor betydning blir tillagt spredning av 
kulturelle verdier på bred basis, m .a.o. 
hva man kan kalle ''kulturell geografi". 
Den 24 . CPSU -kongressen understreket 
nødvendigheten av å sette opp Kultur-Hus 
i alle dlstriktssentra og å åpne kulturelle 
institusjoner på alle større befolknings
tettsteder i Sovjetunionen. "(17) 

Undertrykkerne er få mens de undertrykte 
er mange. Derfor er det livsnødvendig å 
passe på at de undertrykte Ikke får mulighet 
til å utvikle sin egen kultur. 

Profittkultur 

Kulturen i Sovjet skal være effektiv . 

''Kultur som et felt av sosialt liv krever høy 
vitenskapelig kompetanse l administrasjo
nen, for å hindre voluntarisk praksis og 
ineffektivitet. "(18) 

Den effektiviteten det er snakk om skal 
høyne produktiviteten og maksimere pro
fitten. Et vedtak fra den 24. partikongres
sen: 

"Moderne produksjon betyr raskt stigende 
krav Ikke bare til maskiner og teknologi, 
men også og først og fremst til arbeiderne 
selv, til de som skaper disse maskinene 
og kontrollerer denne teknologien. For 
stadig større deler av arbeiderne har 
spesialisert kunnskap, og en høy grad av 
profesjonell trening, menneskets generelle 
kulturelle standard, er blitt en obligat orisk 
betingels.e for arbeidets suksess. "(19) 

"Det er presserende at kulturen blir brakt 
mer inn i fokus for økonomisk forskning 
med hjelp av "up-to-date" data-teknikk. 
Det er klart nd<: at Investeringer i kultur 
er berettiget økonomisk og gir avkastning 
på kapital raskere enn enkelte økonomer 
spår, ettersom fremgang i kultur og 
profesjonell dyktighet, - den kulturelle 
og tekniske kompetansen hos arbeidsfolk, 
er en grunnleggende betingelse for den 
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generelle oppbygging av produktivkrefter 
under sosialismen. "(20) 

Her ser vi at "enkelte økonomer", kanskje 
noen som ikke helt har svelget det nye 
systemet, får seg en på pukkelen for å 
undervurdere kulturens profittskapende 
evne . Sovjetlederne er misunnelige på 
vestlig computer -kultur a la muzak. 

Kulturens innhold: Underkastelse, 

moralisering, individualisme 

Sovjetkulturens motto er "sann humanisme" . 
Dette begrepet referer til en abstrakt men
neskets "natur" som er hevet over klas
sene. Kulturen "er også et effektivt middel 
for å innpode sanne humanitære idealer i 
menneskenes sinn." 
"Sosialistisk kultur er redskap for ideologi 
som proklamerer: "mennesket er overfor 
mennesket en venn, kamerat og bror". "(21) 

Spørsmålet for hvem so~ er grunnleg
gende i marxismen omgåes hele tiden. 
Hvem ville det f.eks . tjent dersom FNL la 
an på samme frasen overfor amerikanerne 
og marionettene i Vietnam? I sa=e gate 
er kulturideologenes stadig gjentatte på
stand om at kulturen tjener "menneske
heten". 

Kulturen skal også bidra til å heve det 
arbeidende folkets "moral"; en i skinnet 
klasseløs underkastelses -moralisering. 
Følgende dikt framsettes som et ideal: 
"Så Irritert jeg av og til ble 
motvilje ga meg ingen fred. 
Sannheten er , det samme 
hender meg fremdeles nå og da. 

Men, mens jeg holder forbindelsen til 
fortida, 

lever jeg mer enkelt nå, 
blir mer tålmodig med andre, 
mer krevende og streng overfor meg selv . " 

Forfatteren ko=enterer: "Naturligvis bør 
man ikke overgeneralisere fra ett eks
empel, men følelsene uttrykt i disse linjene 
er meget typisk for den allmene holdningen 
hos Sovjet-mennesker i dag." (22) Diktet 
er ganske sikkert typisk, og langt mindre 
åpent reaksjonært enn produkter fra den 
sovjetiske underholdningsindustrien eller 
visse mørkeblå Sovjet-hyllede forfattere 
som Sholokov. Den følelsen som uttrykkes 
og som kultur ideologen applauderer er 
ikke nettopp proletariatet på fra=arsj -
men snarere en stille resignasjon over 
undertrykkelsen , en undertrykkelse som 
vendes innover, og som resulterer i 
passivitet. 

Sa=en med denne passiviseringsten
densen finner vi den "naturlige", borgerlige 
"motvekten" : hyllningen av persooligheten, 

av enkeltindividet, av "trangen" til karriere. 

"Det styrende prinsippet i den sosialistiske 
kulturen er utviklingen av individet som en 
intelligent personlighet med et kreativt 
sinn."(23) 

Synet på vestlig kultur 

I denne sammenhengen er sovjetledernes 
forhold til vestlig "massekultur" - dvs. 
angloamerikansk kulturimperialisme -
avslørende. Kritikken er særlig hard av 
"mobb-tendensene" i denne kulturen. Den 
er ikke individualistisk nok~ 

"Den ideologiske hensikten bak "masse
koosumpsjonskuit.uren" uttrykkes gjen
nom dens vekt på den passive massen av 
mennesker i stedet for den sosialt aktive 
personligheten; på middelmådighet, en 
mobb med snevert kulturelt utsyn i stedet 
for det intelligente individ ... " (24) 

I det hele tatt minner holdningen til 
vestens borgerlige kultur om Farmands 
forhold til kapitalismen. Fellen ved 
"massekulturen" er at den ikke er 
høyborgerlig nok. Og feilen ved ''klassisk" 
borgerlig kultur er ikke på noen måte at 
den er b or g e r li g - men at massene 
ikke fikk mer av den. 

"I det borgerlige samfunn har hovedmålet 
alltid vært å forsyne den priviligerte 
eliten med materielle og kulturelle verdier 
ved å utbytte og isolere det overveldende 
flertall av befolkningen fra genuin kultur." 
(25) Etter at renessanse-kunsten er rost 
opp i skyene, får vi vite at den hadde en 
stor svakhet: folket fikk ikke del i den. (26) 
Som vi har sett er man nå opptatt med å 
rette på denne svakheten i Sovjet. Massene 
skal få all den borgerlige kultur de måtte 
ønske, og mere til. I ideologenes egne 
ord: "Samtidig har det aldri vært noe sam
funn der fortidas største kulturelle bragder 
blir bevart, studert og brukt med så stor 
respekt og følsomhet, taktfullhet og for
ståelse som i det sosialistiske samfunn." 
"Det er nettopp den klassiske kulturelle 
arven som inneholder det som er organisk 
nært forbundet med sosialistisk j{ultur: 
virkelig sans for samfunnsansvar og 
plikt , brillians og dyp klokskap, storhet 
over id~ene . Sosialistisk kultur er til
trukket av den klassiske arven fordi den 
har dypt slektskap med folket, frihetsånd, 
superb teknikk og emosjonell rikdom. "(27) 
Dette kultursynet gjør ikke engang forsøk 
på å være marxistisk. Her slukes tidligere 
utbytterklassers kultur rått, med hud og 
hår. Varmere talsmenn for kulturen fra 
borgerskapets blodige morgen skal man 
lete lenge etter . 

Samtidig er det ganske klart at dette til en 
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viss grad står i en motsetning til det 
"effektive" monopolkapitalistiske samfun
net sovjetlederne er i ferd med å skape bl. a. 
ved amerikanske investeringer. Borgerska
pet har måttet kaste mye av sin klassiske 
kultur på skraphaugen i vesten, nettopp 
fordi den er for tungdreven som under
trykkelsesredskap i imperialismens periode . 
Derfor vil den klassiske kulturen også i 
Sovjet etter hvert bli skjøvet i bakgrunnen 
til fordel for "massekultur" av mer effektiv 
muzak-lignende type. Det er velkjent at 
sovjetlederne har hatt vanskeligheter med 
amerikansk kulturimperialisme. Det 
"lissomradikale" tyggegummipreget denne 
kulturen har faller mer i ungdommens smak. 

Siste nytt fra Kina 

Byråkratiet er meget forbitret på Kinas 
store proletære kulturrevolusjon, -
"som ikke har noe felles med vitenskapelig 
kommunisme. 11(28) Kineserne var slemme 
nok til å angripe borgerlig og føydal kultur 
og kulturidealer. 

" . . . det som fant sted i Kina under navnet 
''kulturrevolusjon" skapte bekymring ikke 
bare ved sin rå bespottelse av navnet og 
ved at borgerlig propaganda ble tilbudt en 
god anledning til å tilsmusse kommunistiske 
idealer, men - og viktigere: ved den 
feige forringelse av det åndelige klimaet i 
samfunnet, fornektelsen av Kinas rike 
kulturelle arv. "(29) 

Fy, fy. Tenk å søle til borgerskapets 
kultur~ Men de har fått sin straff: "Dette 
har allerede ført til en senkning av masse
nes kulturelle nivå, til grå monotoni(!) og 
standardisering av det kulturelle livet. "(30) 

Her taler sovjetbyråkraten rett fra leveren, 
klasse instinktet kommer t il uttrykk. For 
byråkratiet vet utmerket godt hva som i 
virkeligheten skjedde i Kina: massene 
"bombarderte hovedkvarteret" og av
slørte alle byråkratiske tendenser og 
forsøk på å bringe borgerskapet til makten. 
!:kulle noe lignende skje i Sovjet, ville 
byråkratiets dager raskt være talte. 

Sosialimperialismen 

Ethvert imperialistisk land der hersker 
klassen lever av å utbytte "eget" og andre 
folk trenger en imperialistisk kultur for å 
blinde og slavebinde de undertrykte. Sovjet
lederne misunner sine amerikanske kolleger 
deres kulturelle dominans og ønsker selv å 
komme i samme posisjon. 

For det første er det da nødvendig å under
trykke andre nasjonaliteter innen Sovjet 
unionen. Der har 'man forlengst forlatt 
Lenins og Stalins riktige politikk i det 
nasjonale spØrsmålet og gått over til den 
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gamle tsar-politikken. Barbarene får se 
t il å lære seg russisk. 

I 1922 skrev Lenin om faren for russisk 
kulturdominans etter revolusjonen: 
"Derfor må internasjonalismen fra den 
undertrykkende eller såkalte "stornasjon" 
(enda den er stor bare ved sine volds
gjerninger, stor bare på den måten en 
politikonstabel er stor) bestå i ikke bare å 
overholde den formelle likhet mellom 
nasjonene, men også i å anerkjenne den 
ulikhet som fra undertrykkernasjonens side, 
stornasjonens side , oppveier den ulikhet 
som faktisk gir seg av selve livet." (Staten 
og revolusjonen, s . 318) 

Lenin anbefaler altså ikke bare balanse, men 
reel l e innrømmelser fra russernes 
side overfor minoritetene i Sovjetunionen. 
I samme artikkel advarer han eksplisitt 
mot språklig dominans , som kan 
dukke opp - "uten tvil vil det hos oss 
bre seg en mengde misbruk (til skade 
for minoritetsspråk) av ekte russisk 
kaliber under påskudd av enhetlig jern
banedr ift , enhetlige avgifter til staten osv." 

"Kulturelt liv i det avanserte sosialistiske 
samfunn gjør kjennskap til det russiske 
språk til en objektiv, naturlig og anerkjent 
nødvendighet for folkene i USSR. Dette er 
helt legitimt ettersom utvidelse av sovjet
menneskets kulturelle horisont er umulig 
uten kjennskap til russisk. "(31) 

Dermed er veien kort til de andre landene 
i "den hellige familie", Det Sosialistiske 
Verdenssystemet. 

"Permanent bytte av kulturelle goder 
bidrar til å aksellerere ratene for utvikling 
av alle nasjonale kulturer og dermed til 
prosessen mot kulturell likestilling, raskere 
utvikling av tidligere tilbakestående nasj o
ner til et avansert nivå ... "(32) Omtrent 
slik argumenterer sjefene for de norske 
avdelingene av den angloamerikanske kultur
industrien når de skal forsvare undertryk
kelsen av norsk kultur. "Internasjonal kul
tur", sier de. "Bredt spekter. Høyere 
nivå. Utvikling. Mer effektivt." Slik argu
menterer alle imperialister. 

I denne forbindelse er nasjonalisme "re
aksjonært" , fordi det hindrer Sovjets kultur
imperialisme . 

"Ethvert forsøk på å utvikle sosialistisk 
kultur i isolasjon, enhver glidning mot 
"spesifikke former" og "modeller" for 
kultur er skadelig - framfor alt for den 
kulturelle utviklinga i det landet som hol
der seg isolert . . . Det er umulig å utvikle 
sosialistisk kultur i et land som er isolert 
fra andre sosialistiske land." (Hvordan 
greide de det i Sovjet?) "Avvik fra dette 
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internasjonalistiske prinsippet medfører 
stor fare . " (33) Det kulturelle kvelertaket 
tillegges stor betydning, som vi ser . Det 
medfører stor fare - for de nye tsarene 
- dersom det glipper , som i Tsjekkoslovakia . 

Sovjetlederne gir selv en grei oppsummering 
av den nye kulturpolitikkens framvekst . 
' 'Kulturell utvikling er en prosess av dialek
tiske .motsigelser der nye elementer 
hevder seg selv l kampen mot gamle 
dogmer " (34) De "gamle dogmene" er 
arbeiderklassens verdensanskuelse og 
vitenskap, marxismen . De "nye elementene" 
er den byråkratkapitalistiske herskerklas
sen, en klasse som utbytter og undertryk
ker Sovjets og østlandenes folk økonomisk 
og kulturelt , fremmer en kultur som er 
tvers igjennom borgerlig og reaksjonær , 
- og som aktivt forbereder krig for å ut
vide sitt økonomiske , politiske og kulturelle 
herredømme . - H-
Fotnoter : 

l. Pålitelige opplysninger om ku l ture 11 
aktivitet (som sier mye om kultur
politikken) er vanskelig tilgjengelig. Sov
jetiske kilder av typen "30 millioner er 
medlemmer av amatørorganisasjoner" sier 
svært lite , ettersom det gjerne dreier seg 
om papirmedlemskap. Statistikk over ut
givelser av bøker o .l. gir heller ikke noe 
godt bilde, ettersom utgivelsesraten er 
avhengig av en masse andre forhold enn 
forfatter-aktiviteten. 
2. "Socialism and Culture", red . av Y. 
Surovtsev, Moskva (ca . ) 1974. Heretter 
forkortet SC . (Alle oversettelser er mine). 
s. 67 . 
3. Fra "Marxistisk uppslagsbok", Gidlund 
1972, s. 17 4. Utdrag fra sovjetiske leksika 

utarbeidet på begynnelsen av 50-tallet . 
4 . s.s . s . 176. 
5 . se s. 262, 265. 
6 . Se f.eks . H . Re ad, Art & Society , s. 128, 
om diskusjonen på den første sovjetiske for
fatterkongressen (1934) også i se s. 73. 
7 . ses . 272 . 
8 . Se f.eks . Holmbergs "Fredelig kontra
revolusjon" (dell) eller dokumentene fra 
kongressen , begge (svensk) actober forlag, 
1974. 
9 . A . Arnoldov : "On the Path of Cultural 
Progress" , Moskva 1974 . s . 13 og 20. Her
etter forkortet CP . 
10 . CPs. 19og81 
11 . CP s . 7, min utheving . 
12 . CP s. 105 
13 . CP s . 105 
14. CP s. 18 
15 . CP s . 25 
16 . Vedtak fra det ungarske sosialistiske 
arbeiderpartis 10 . kongress. CP s. 25 
17 . CP s. 95 
18. CP s . 88 
19 . CP s . 58 
20. CP s . 90 
21. CP s. 7 og s. 43 
22 . se s.94 
23. CP s. 11 
24 . CP s. 28 
25. CP s. 27 
26 . CP s . 66 
27. CP s . 78 
28 . CP s . 61 
29. CP s . 62 
30 . CP s . 62 
31. CP s . 21 
32 . CP s . 21 
33 . CP s . 150 
34 . CP s . 15 . 
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Ultravenstre i kulturen 

Trotskismen, KUL og 
klassekampen på kulturens område 

Ved første øyekast synes trotskismen å ha liten 
innflytelse i kampen på kulturens område i Norge, 
parallelt med de generelle problemene retningen 
har med å få fotfeste her. Betyr dette at det er 
uviktig eller uaktuelt å tilbakevise trotskismen på 
kulturens område? 

Jeg vil tvert imot hevde at dette er en vesentlig 
oppgave, av to årsaker. For det første på grunn av 
den allmenne framggangen i den progressive kultur· 
bevegelsen, dernest fordi »venstre.-opportunistiske 
grupperinger som trotskistene ligger svakt an i 
denne sammenheng og ganske sikkert vil forsøke å 
ta igjen det forsøm te. Fraseredikalisme og ultra· 
venstreideer kan lett blomstre blant småborgerlige 
tendenser i kunstnermiljøer. Dessuten vet vi at om 
:.4. Intema~onalen» har hatt vansker med ,etabler
ing her har til gjengjeld trotskistiske ideer funnet 
villige tilhørere andre steder. KUL, KA, KAG og 
det såkalte »venstre» i SV har alle - i forsøk på å 
lappe . sammen en marxisme i motsetning til ml· 
bevegelsen- importert mye fra trotskistiske kilder. 

Utgangspunktet for artikkelen er særlig et svensk 
hefte, »Logoens renassana», utgitt av »Revolu· 
~onære Marxisters Forbund», den svenske av
delingen av trotskismens 4. Interna~onale. Dette 
heftet er et svar på boka »Marxism eller trotskism», 
utgitt av SKP-ere i Sverige. 

Materialisme eller idealisme? 

Det eksisterer tp oppfatninger av kultur, to hoved· 
varianter med ulike underordnede aspekter. Ideal
ister ser kulturen som atskilt fra klassekampen i 
samfunnet. Selv om begrepene skifter i denne 
teorien - kulturen stammer fra oven; kunsten 
stammer fra store Geniers Inspirasjon - så har 
hovedinnholdet alltid vært det samme: borgerlig, 
under ljukke lag av tåkeprat. 

Den andre og materialistiske synsmåten represen· 
teres av marxismen, som hevder at kulturen er en 
reflek~on av klassekampen i samfunnet, en del av 
den ideologiske kampen, i siste instans bestemt av 
de samfunnsmessige forholdene, eller nødvendigvis 
en direkte avspeiling av dem. Men alle kultur
fenomener inneholder ideer av samfunnsmessig 
opprinnelse. Hvilke ideer og hvilken form disse får 
bestemmes også av utviklingen av kulturens pro· 
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duk~onsmidler. »l dagens verden er all kultur, all 
litteratur og kunst bestemte klassers tilhørighet og 
sammenkoplet med bestemte politiske linjen 
(Mao). Hvordan stiller trotskismen seg i forhold til 
kampen mellom disse to oppfatningene? 

»Etter (Trotskis) uttalelser å dømme har vi føydal 
ku ltur under føydalismen, borgerlig kultur under 
kapitalismen, og skulle ha en sosialistisk kultur 
under sosialismen, om denne strekker seg over en 
lengre tidsperiode. Hva er Trotskis oppfatning? 
Samfunnsforma~onen bestemmer hva for slags 
kultur vi har å gjøre med. Kulturen er et direkte 
produkt av samfunnsformen! » 
Er dette en materialistisk oppfatning av ku lturen? 
På overflaten kan det kanskje se slik ut. Men tenk 
etter. Er ku lturen en del av ideologien og over· 
bygningen i samfunnet? Et benektende svar her 
løsriver kulturen fra samfunnet og fører rakt inn i 
idealismen. Bytt nå ut »kultur» med »ideologi» i 
sitatet over. Sosialistisk ideologi vil først oppstå 
under sosialismen, ser vi. TrotJkismens standpunkt 
er i virkeligheten idealistisk, fordi det overser 
kampen mellom klassene, og at klassene i ethvert 
klassesamfunn innehar egne verdensanskuelser og 
søker å gi kulturelle uttrykk for denne. Dessuten 
idealisme av en særegent reaksjonær type, fordi 
trotskismen etter å ha fjernet klassekampen gjør 
ku lturen ikke til Guds eller de store Geniers 
eiendom, men til den herskende klassens eiendom. 

Riktignok imøtegår de svenske trotskistene indig· 
nert at sitatet over skulle representere trotskismens 
kultursyn. De forklarer at påstanden om at all 
ku ltur er klassebundet »naturligvis inneholder ett 
stort mått av sanning». Men, hevdes det, man må ta 
hensyn til alle andre samfunnsforhold som preger 
ku ltu ren - allment kulturelt nivå, klassekreftenes 
stilling, arbeidsdeling, klassekampens intensitet, 
osv. Dette er utvilsomt viktige momenter. Men 
hovedsaken, det alle disse tingene må sees utifra, er 
klassekarakteren. Det er her trotskistene forvrenger 
sannheten : man ser samfunnsform~onen som 
overordnet spørsmålet om klasseinnhold. »Også 
arbeidernes kultur under kapitalismen kan kalles 
for borgerlig»," hevder de. Det faktum at vi lever i et 
borgerlig samfunn er m.a.o. utslagsgivende for 
ku lturen, at det er spørsmål om arbeiderklassens 
kultur er underordnet. Konsekvensene av en slik 
»teori» er at arbeiderklassen aldri skulle kunne 
skape sin egen kultur, sin egen teori, sin egen 
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politikk. 

Trotskistene framstiller teorien om kulturens klas
sekarakter som om den impliserer at man ikke 
oppfatter samfunnet som en helhet under en 
herskende klasses dominans - men som en »kløyvd 
appelsin med en borgerlig og en proletær halvdel». 
pette er fullstendig latterlig. Uenigheten dreier seg 
ikke om hvorvidt den herskende klassens ideologi 
er den herskende ideologi (ingen marxist kan påstå 
noe annet) - men om hvorvidt denne herskende 
ideologi faktisk hersker over en annen ideologi (og 
kultur): nemlig arbeiderklassens. Trotskistene later 
sc;>m om »herskende» betyr alene på arenaen, m.a.o. 
identisk med enerådende. Jeg sier »later som om», 
for som vi skal se, innrømmer man eksistensen av 
en kultur under kapitalismen som ikke er borgerlig. 
Men med den betydelige forskjell fra marxismen at 
dette dreier seg om den »frie» intelligensiaens 
kultur, ikke arbeiderklassens. 

Trotskis kulturbegreper 

»Det finnes ingen proletær kultur» 
»Slike termer som »borgerlig litteratur» og »prole· 
tær kultur» er farlige» (Trotski). 

Som vi har sett er trotskistene motstandere av 
proletær kultur. Trotskis argumenter var følgende: 
l. Proletariatet er for lavtstående kulturelt, »pro· 
letariatet har ingen kunstnerisk kultur» 
2. Proletariatet har for lite individualisme. »Pro
blemet er at proletariatet mangler nettopp denne 
egenskap (ekstrem individualisme). Den proletære 
individualismen er ikke blitt formet og differensiert 
tilstrekkelig i massen.» (Trotski). 

Disse to bemerkningene om proletariatet finner 
dagens trotskisme det opportunt å glemme. Det 
minner jo unektelig om synspunkter fra ytre høyre. 
Følgende holder man imidlertid fast ved: 
3. at den herskende klasses kultur vil være en 
konservativ kraft, også under proletariatets dik· 
ta tur. 
4. Proletariatets diktatur er en kort overgangs· 
periode, for kort til at en ny, proletær kultur skulle 
kunne befeste seg. 

Argument nr. 3 er i sannhet merkverdig. Vil 
arbeiderklassen være en konservativ klasse under 
proletariatets diktatur? I så fall ser det stygt ut 
både for sosialismen og kommunismen. 

Argument nr. 4 er stikk• i strid med all historisk 
erfaring, og er et godt eksempel på at trotskistene 
har mistet kontakten med disse erfaringene. For 
øvrig bekreftes at det tydelig er samfunnsforma· 
sjonen som avgjør kulturens innhold, ikke klasse
kampen. 
I stedet for den proletære kultur er trotskistene 
tilhengere av en revolusjonær kultur, med »videre 
motivkrets och inriktning» enn den proletære. 
Noen årsaker til at denne skal kunne eksistere 
under kapitalismen (mens proletær kultur ikke kan 
det), angis ikke. Innholdet i denne frasen er sjølsagt 
at det er opp til de intellektuelle å skape anti· 
kapitalistisk kultur, arbeiderklassen er, som vi ser. 

fo; tilbakestående. Og ettersom denne kulturen 
ikke kan eller bør ,ha et proletært innhold, kan man 
jo spørre seg hvor revolusjonær den egentlig kan 
bli. 
Men i alle fall, etter denne »kampen» mellom 
enerådende borgerlig kultur og frittsvevende, klas· 
seløs revolusjonær kultur, kommer en vakker dag 
revolusjonen, proletariatets diktatur og et par uker 

seinere får vi sosialismen. Og da skal det skje, også 
på kulturens område: Inn trer nemlig den sosial
istiske kultur. Denne vil »stemmes i en annen 
toneart», fordi »solidariteten vil være samfunnets 
grunn. Alle de følelser som vi revolusjonære kjen
ner oss urolige for å navngi - slik har de blitt 
utnyttet av hyklere og vulgære mennesker - slike 
som nestekjærlighet, sympati kommer til å bli en 
mektig !ydende akkord i den sosialistiske dikt· 
ningen.» Som vi ser -: .er trotskismens standpunkt i 
kulturspørsmål klasseløshet, så vel før som etter 
revolusjonen. Dette standpunkt har til alle tider 
blitt forfektet av borgerskapet. Klassekamp på 
kulturens område eksisterer ikke. 

Trotskismens idealisme og knefall for den »klasse
løse» intelligensia henger sammen med en generell 
forvrengning av marxismens kunnskapsteori. Man 
setter likhetstegn mellom ideologi og falsk bevisst· 
het og hevder t.o.m. at dette var Lenins synspunkt: 
»Lenin var aldri venn av de »venstristiske» strøm
ningene i arbeiderbevegelsen som hevdet at aU form 
for kunnskap var klassebundet og ideologisk, dvs. 
falsk». Derav følger at »Lenin ikke så kulturen som 
noen »viktige propagandamidleo men som et kunn· 
skapsinstrument». 

Her tjener en korrekt påstand som røykteppe over 
en stor tilsnikelse. Det er selvsagt riktig at også 
f.eks. borgerskapet kan nå sann kunnskap om 
verden - all borgerlig vitenskap er ikke falsk. Hva 
så? Viktige sannheter om sin rolle i samfunnet er 
borgerskapet som klasse ikke i stand til å se; 
borgerskapet tilslører disse forholdene. Arbeider· 
klassen har derimot som første klasse i historien 
ingen interesse av tilsløring - hverken av tidligere 
klassers sanne kunnskap, eller av sin egen rolle i 
samfunnet. Derfor kan kunnskap i og om vårt 
samfunn være helhetlig sann bare i kraft av at den 
er bundet til arbeiderklassens interesser, og med 
dette utgangspunkt nyttiggjør seg andre klassers 
sanne kunnskap. Det er i kraft av dette klasse· 
grunnlaget marxismen er vitenskap, ikke fordi den 
er »løsreveb, slik trotskistene tydeligvis mener at 
all kunnskap må være. 

Å fremheve kultur som nøytralt kunnskapsinstru
ment i motsetning til propagandamiddel er igjen 
gratisinnrømmelser til et borgerlig kultursyn. »l den 
sovjetiske arbeider- og bonderepublikken bør hele 
opplysningsarbeidet . . . spesielt på kunstens om· 
råde, gjennomsyres av ånden i klassekampen pro le· 
tariatet fører for å gjennomføre målene for sitt 
diktatur ... All erfaring fra den nyere historie og 
især fra proletariatets over femti år lange revolu
sjonære kamp . . . har ugjendrivelig vist at bare 
marxismens verdensanskuelse gir et r~tig uttrykk 
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for det revolusjonære proletariatets interesser, 
synspunkter og kultur.» (Lenin) 

Trotskismens behandling av Lenin 

I 1905 skrev Lenin artikkelen »Partiorganisasjon og 
partilitteratun, en artikkel som står sentralt i 
Lenins produksjon om kulturspørsmål. Dessverre -
for trotskister og revisjonister - er Lenins konklu
sjoner klare. 

»l motsetning til borgerlige vaner, til den profitt
skapende, kommersialiserte borgerlige pressen, til 
borgerlig litterær karrierisme og individualisme, 
»aristokratisk anarkisme» og profittdriv, må det 
sosialistiske proletariatet holde fram prinsippet om 
partilitteratur. Dette prinsippet må utvikles og 
brukes i praksis så fullstendig og helhetlig som 
mulig. Hva er dette prinsippet om partilitteratur? 
Det er ikke bare det at for det sosialistiske 
proletariat kan ikke litteraturen være et middel for 
berikelse av individer eller grupper; den kan faktisk 
ikke være en individuell oppgave uavhengig av 
prolet'ariatets felles sak. Ned med ikke-kjempende 
(non-partisan) skribenter! Ned med litterære 
supermenn! Litteratur må bli en del av proletari
atets felles sak, .en mutter og skrue» i en eneste 
stor Sosialdemokratisk mekanisme ... » 

»Man kan ikke leve i samfunnet og være fri fra 
samfunnet. Den borgerlige skribents, kunstners 
eller skuespillerinnes frihet er ganske enkelt 
maskert (eller hyklersk maskert) avhengighet av 
pengesekken, av korrupsjon, av prostitusjon. Og vi 
sosialister avslører dette hykleriet og river av de 
falske etikettene ikke for å komme fram til en 
klasseløs litteratur og kunst (det vil bli mulig først i 
et sosialistisk klasseløst samfunn) men for i kon
trast til denne hyklersk fri litteraturen som i 
realiteten er lenket til borgerskapet å stille en 
virkelig fri litteratur som vil være åpent lenket til 
proletariatet.» 

Når Lenin er ubehagelig klar forsøker trotskistene 
ny-tolkninger. Han mente nemlig ikke aU litteratur, 
slett ikke skjønnlitteratur, men bare innlegg i den 
sosialdemokratiske pressen. Forøvrig skal artik
kelen i virkeligheten ha dreid seg ikke om kunst og 
kultur, men om »partikonsepsjonem. Enhver kan se 
av sitatene over at dette er sludder. Lenin gjør ikke 
ett eneste sted i artikkelen begrensninger av den 
typen trotskistene hevder, tvert imot stiller han 
proletariatets kunst og litteratur allment opp mot 
borgerlig kunst og litteratur. (Ikke borgerlig parti 
vs. proletarisk partikonsepsjon). For øvrig finnes en 
vrimmel av eksempler på at Lenin stø ttet fram
veksten av en virkelig proletær kunst, f.eks. har han 
skrevet flere artikler der Gorki roses som »et 
enormt tilskudd på den proletære kunstens om
råde». 

Lenin og proletkult 

»>rganisasjonen for proletær kultur og opplysning» 
(Proletkult) ble startet kort etter revolusjonen i 
1917. Organisasjonen var fra starten dominert av 
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store politiske feil, »venstre»-avvik i kulturspørsmål. 
I stedet for å trekke ut de beste kunstneriske 
aspektene av den borgerlige kulturen og av levende 
kulturtradisjoner (og gi disse et proletært innhold) 
ble hovedmålet for Proletkult å skape en ny, »ren 
og rød» kultur ved hjelp av laboratoriemetoder. 
Folkeopplysning ble helt underordnet denne opp· 
gaven, og resultatet truet med å skille kunsten og 
kulturen fullstendig fra massene. l Maos ord satset 
Proletkult på »flere blomster på brokadem (og på 
en meget sekterisk definisjon av »blomsten) i en tid 
da folket trengte »brensel i snøvæn - folkeopp· 
lysning og popularisering utifra massenes nivå. 

Lenin kritiserte skarpt dette avviket: 

»Marxismen har vunnet sin verdenshistoriske be
tydning som det revolusjonære proletariats ideologi 
fordi marxismen på ingen måte har kastet vrak på 
den borgerlige epokens mest verdifulle landevin
ninger, men tvert om har tilegnet seg og omarbei
det alt som var verllifullt i den over lotusen-årige 
utvikling av menneskelig tanke og kultur.» 

»Proletkults all-russiske kongress, som står urokke
lig på dette prinsipielle standpunkt, avviser på det 
mest bestemte alle forsøk på å pønske ut en ny, 
spesiell kultur ... » 

Feilen ved Proletkult var ikke at organisasjonen 
ville fremme proletær kultur, men definisjonen av 
begrepet og måten dette skulle gjøres på. » ... den 
proletære kulturen må være en lovmessig utvikling 
av de kunnskapsforråd som menneskeheten har 
frambrakt under det kapitalistiske samfunnets, 
godseiersamfunnets, embetsmannssamfunnets un
dertrykkelse.» (Lenin) 
For å tilsløre motsetningen lemrusme-trotSKISme 
påstår de svenske trotskistene på grunnlag av 
striden i Proletkult at Lenin var generell mot
stander av proletær kultur (og altså· på linje med 
Trotski). Dette er - som vist ved sitatene over - en 
løgnaktig konklusjon, omtrent på linje med å 
framstille Marx som motstander av sosialismen 
fordi han angrep tidas utopitske sosialisme. Trot
skistenes framgangsmåte er enkel: proletær kultur 
= Proletkult, Lenin = motstander av Proletkults 
linje, altså : Lenin = motstander av proletær kultur. 

Dagens kulturkamp 
Trotskistene gir følgende skisse av kulturen under 
imperialismen: 
»Og hvordan er det under borgerskapets forfalls
periode? Denne forlengede dødskamp som vi nå 
bevitner, siden utbruddet av den første imperialist
iske krigen: en hensynsløs kommersialisering av de 
aller mest forfinede kulturytringene og menneske
lige egenskapene, side om side med en dekadent 
skjønnhetskult. Og lengst nede på bunnen, som 
surrogat til massene: en fascistoid massekultur uten 
noe estetisk verdi.» 

Trotskistene inntømmer selv det skjematiske i 
denne analysen. Det skjematiske er imidlertid ikke 
hovedsaken - poenget er at man her som ellers 
glemmer at ett deler seg i to; at kulturen i ethvert 
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klassesamfunn består av en herskende, undertryk
kende kultur og en undertrykt kultur. Enhver linje 
som »glemmer» dette faktum, som i vårt samfunn 
overser eksistensen av en undertrykt kultur er i 
realiteten et forræderi mot arbeiderklassen. 
I dagens samfunn finner vi undertrykt kultur og 
kunst i arbeiderklassen og blant dens allierte - det 
vi til sammen kan kalle folkets kultur. Denne 
kulturen lever selvsagt under ekstremt harde kår 
(hvilket bl.a. medfører at sosialister må flytte seg 
fra skrivebordet for å oppdage den) og den er ikke 
nødvendigvis revolusjonær eller sosialistisk. Trot
skistene er eksempelvis svært ivrige etter å påpeke 
at den er reformistisk. Derfor - slik er faktisk 
logikken - finnes det ikke noen proletær ell~r 
folkets kultur, fordi reformismen jo er en borgerl.g 
ideologi. Med slik argumentasjon er det fullt mulig 
å benekte eksistensen av arbeiderklassen selv -
mesteparten er jo reformistisk og derfor borgerlig. 
Fritt etter Brecht: Når folket er for dårlig får vi 
oppløse det og velge et nytt». »Lengst nede på 
bunnen» i vårt samfunn ser trotskismen ikke 
spirene til en folkets og arbeiderklassens kultur, -
men et fascistoid mørke. 

»KUL> og folkets kultur 

KUL har foreløpig ikke produsert noe skriv om 
kulturen, men deler av de trotskistiske stand
punktene vil ganske sikkert utgjøre en hr~ intro
duksjon. En ting er i alle fall sikkert: KUL vil hevde 
at hovedmotsigelsen »monopolkapital-folk» er re
visjonistisk (teorien er »forlengst tilbakevist og 
avslørt» som det heter på hver eneste av KULs 
løpesedler). 

La oss - uavhengig av hva vi måtte mene om 
hovedmotsigelsen ellers i samfunnet - undersøke 
forholdene i kulturen. Det grunnleggende trekket 
her er oppkomsten av kulturindustrien par_allelt 
med overgangen til imperialismen. Denne mdu
strien er uhyre monopolisert, innen musikken 
dominerer f.eks. en håndfull EEC- og USA-eide 
kjempekonserner. Det er det norske og inter
nasjonale monopolborgerskapet soln har hånd om 
kulturindustrien. Det øvrige borgerskap har fått sin 
rolle som ideologi- og kulturprodusenter sterkt 
beskåret, og er da også stundom svært »bekymret» 
over kulturindustriens frammarsj og de vanskelige 
forholdene for den tradisjonelle, borgerlige kultu
ren. Småborgerskapet - som ifølge KUL skulle 
være produsenter av reaksjonær kultur - er i 
nesten like stor grad som arbeiderklassen underlagt 
kulturindustriens dominans, med derav følgende 
kulturell eiendoms- og maktesløshet. For KUL blir 
denne kvalitative endringen på kulturens område 
uforklarlig. Staten er f.eks. slett ingen »ideell 
felleskapitalisb på kulturens område. Tvert om er 
det den monopoliserte industrien som får røde 
løpere utlagt, - sjefen for et svensk musikkmono
pol sier det slik:» Vi har bare en monopolradio med 
tre kanaler for å gjøre reklame for våre produkter». 
Monopolene finansieres av staten for at de skal 
gidde å utgi verk innen tradisjonell borgerlig 

k11lturtradisjon, - en del av det statlige balsamer
ingsprogram overfor slik kultur, til fordel for 
monopol- og storborgerskapet. Småborgerskapets 
kulturtradisjoner står prinsipielt i s~me st!lling 
som arbeiderklassens (dvs. de møter gJerne boikott 
i stedet for oppkjøp, forvrengning og lansering ~ra 
kulturindustrien, ettersom småborgerskapet utgJør 
et langt mindre marked.) 

Trotskistenes program er klasseløshet i kulturen nå 
og etter revolusjonen. KULs klasse»analyse» der 
imperialismen er ubeting~t pro~essiv og små~or
gerskapet reaksjonært bidrar 1 samme retmng. 
»NKS prøver å piske opp småborgerlige elementer i 
hysteri mot kommunistenes selvsagt syn på imper
ialismen som et progressivt økonomisk system ... 
At imperialismens. politikk er reaksjonær er. en 
selvsagt ting ... Forveksler en først økonomi og 
politikk er det derfor helt naturlig at en uten videre 
slutter med det tanketomme »imperialismen er 
reaksjonær».» 

M.a.o.: Riktig nok er imperialismeRs politikk re
aksjonær, men det økonomiske systemet er pro
gressivt (i forhold til hva? Til føydalismen eller 
frikonkurransen som for KUL framleis lurer ved 
hver korsvei? Eller mener man virkelig i forhold til 
sosialismen?). Her innføres lett og elegant borger
skapets gamle vollgrav ?Iellom p_olitikk og øko
nomi. La oss eksempelvis ta musikkmonopolenes 
årlige Grand Prix-galla, som sterkt har bidratt til å 
befeste dette økonomiske systemet. Er dette pro
gressivt? I så fall pussig at festivalene har hatt en 
klart reaksjonær politisk profil. KUL påberoper seg 
det »marxistiske» skillet mellom pengesekken og 
den ideologi den avhenger av. Ifølge KUL burde 
kommunistene alliere seg med Euroslager-systemet 
mot småborgerskapets reaksjonære kultur, f.eks. 
folkemusikk. En slik »kulturpolitikk» vil bli sær
deles godt mottatt på styrerommene i Polydor, 
EMI og co. 

Strategi for kulturen 

La oss oppsummeringsvis peke på noen viktig< 
momenter i en marxist-leninistisk analyse av kultu1 
og strategi for kulturarbeid. 

L AU kultur er klassebundet. Så lenge det har 
eksistert utbyttede klasser har også disse skapt sine 
egne kulturytringer - i opposisjon mot den hersk
ende kulturen. 
2. Klasseinteressene i kulturen er ofte diffuse, 
skjulte eller avhengig av sammenhengen kunst
verket opptrer i (f.eks. instrumentalmusikk). Dette 
- og at en rekke andre samfunnsmessige forhold 
også preger kulturen - gjør en presis kulturanalyse 
komplisert, men endrer ikke på hovedsaken: klasse
innholdet. 
3. Kulturens kunstneriske (»håndverksmessige») 
kvaliteter er ikke på noen måte identisk med 
klasseinnholdet. Proletkults feil var av denne 
typen: man plasserte all borgerlig kultur som 
»dårlig» også i kunstnerisk betydning. 
4. Hovedmotsigelsen på kulturens område er et 
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aspekt av den allmenne hovedmotsigelsen i sam
funnet og går i dag mellom folk ets kultur på den 
ene sida og monopolborgerskapets på den andre. 
Den tradisjonelle borgerlige kulturen er skjøvet i 
bakgrunnen og småborgerskapets kultur er i stor 
grad undertrykt. 
5. Monopolborgerskapets kultur produseres og di
stribueres gjennom kulturindustrien (monopoler 
innen musikk, film , lesestoff etc.) Klasseinnholdet i 
denne såkalte »masse»-kulturen er tilslørt fordi den 
skal kjøpes nettopp av de klassene den undertryk
ker. Den skiller seg kunstnerisk og politisk negativt 
fra eldre borgerlig kultur. Kulturens karakter av 
undertrykkelses- og passiviseringsmiddel er styrket. 
6. Kildene til monopolborgerskapets kultur er i 
stigende grad folkelige kulturformer. Disse tradi
sjonene forsøkes kneblet og forvandlet til red
skaper for den herskende klassens ideologi. Også 
progressive, folkelige elementer lanseres til tider av 
industrien for å sikre profitten og vende oppmerk
somheten bort fra det dominerende klasseinn
holdet. 
7. BLa. derfor har disse tradisjonene delvis et 
borgerlig klasseinnhold. Vi må skille mellom kultur 
som lever i folket - og kultur som tjener folkets 
interesser_ 
8. Kommunistenes oppgaver består i å forsvare 
folkelige kulturtradisjoner mot kulturindustriens 
ødeleggelse, og å utvikle disse i samsvar med folkets 
interesser. Dernest i å overta og omforme verdifulle 
elementer i den borgerlige kulturen. Hovedvekten 
må legges på utviklingen av arbeiderklassens kultur; 
og på kultur som tjener arbeiderklassens og folkets 
mål - sosialismen og kommunismen. Underordnet 
hovedspørsmålet (»for hvem») er spesielt to opp
gaver viktige: utviklingen av nasjonal identitet og 
kultur, mot den kultirimperialistismen Norge er 
utsatt for; og egenaktivitet - mot kulturindustriens 
sløvende passivisering. 

»Utkast til kulturpolitisk plattform» 
KULs allierte, Kommunistisk Arbeiderforbund 
(KAF) presenterer i sin utgave av »Røde Fane» (nr. 
l/75) et »Utkast til kulturpolitisk plattform». Det 
tre sider lange utkastet presterer å gjøre omtrent 
alle de feilene jeg har pekt på tidligere i artikkelen, 
og bekrefter KUL/KAFs nære forbindelser til 
trotskismen. 

Utgangspunktet for utkastet er at utviklingen av 
proletarisk kultur har kommet så kort at oppgaven 
i dag må være å begrunne at det er nødvendig med 
en strategi for kampen. »S tort lenger var det ikke 
mulig å komme, det er et faktum at det ennå ikke 
er utviklet noe som enty dig kan betegnes som en 
proletarisk kultur. På vårt nivå er det nødvendig 
med eksperimenter og debatt.» 

Et slikt utgangspunkt leder rett i sekterismen og 
minner sterkt om Proletkults linje i 1920-åra. 
Implikasjonen er jo at arbeiderklassen ikke har 
skapt noe verdifull kultur i Norge, og at KUL/KAF 
prioriterer sofadebatter og laboratorie-eksperimen-
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ter framfor å få kontakt med, forsvare og videre
utvikle arbeiderklassens kultur. Hva betyr »entydig» 
i denne sammenhengen? Skal kommunistene ut
sette solidaritetsarbeidet f.eks. for Vietnams folk 
inntil vi er »entydig» overbevist og har 100% garanti 
for kommunismens seier i Vietnam? 

På samme måte som trotskistene hevder KAF at 
»hele kultursfæren har vært gjennomsyret av bor
gerlige former». Som vist tidligere fører denne 
»forglemmelsen» av de to kulturene under kapital
ismen og kampen mellom disse til klasseløshet og 
sekterisme i kulturspørsmåL 

I spørsmålet om kulturformene når KAF nye 
høyder i form av en skjerping av Proletkults gamle 
og feilaktige linje. Fordi proletariatet fremmer et 
nytt innhold må også »den borgerlige offentlig
hetenS» kulturformer »sprengeS». Romanen er ifølge 
KAF eksempel på en slik borgerlig form »fordi den 
lar enkeltindividet bli bestemmende for sin form». 
Hva er dette for noe sludder? Det må stå dårlig til 
med Jesekyndigheten hos KAF dersom man ikke 
kjenner eksempler på romaner som lar arbeider
klassen bli bestemmende for innhold og form! Skal 
man på samme måte »sprenge» all musikk som lar 
enkeltmelodien bli bestemmende for sin form? 
Slike synspunkter leder til formalism e, til oppstil
ling av visse former som evig »rene og røde» (og 
andre skitne og blå), og til eksperimentering som 
har liten eller ingen sjanse til å vinne fram i 
arbeiderklassen. 

Mens det ovenstående er tåpeligheter som først og 
fremst reflekterer KAF/KULs fullstendige mangel 
på praksis i kulturkampen, er det i spørsmålet om 
folk ets kultur at deres linje kan få størst skadelige 
konsekvenser. 

Hva er forho ldet mellom folkets kultur og prole
tarisk kultur slik Lenin definerte denne? Med 
»folkets kultur» mener vi kulturen til arbeider
klassen og dens allierte, saerlig småborgerskapet. 
Kommunistene støtter og forsvarer denne kulturen 
atkivt i Norge, samtidig som vi kjemper for 
arbeiderklassens ledende rolle i den. Vi forsvarer 
folkets (og også småborgerskapets) kulturelle yt
ringsrett og -muligheter, fordi også arbeiderklassens 
allierte har objektiv interesse av sosialismen. Som 
materialister vet vi at disse objektive interessene 
allment vil gi kulturen et innhold som i hovedsak 
retter seg mot monopolkapitalen. Dette vet også 
monopolkapitalen, som gjennom kulturindustrien 
gjør sitt beste for å utrydde småborgerskapets 
kultur. Nettopp gjennom kampen for folkets kul
tur kan kommunistene utvikle småborgerskapets 
standpunkt til støtte for arbeiderklassen og be
kjempe borgerlige trekk i deres kultur. 
I motsetning til dette sitter KAF og beklager seg 
over småborgerskapets kultur. Ifølge KAF skal den 
folkelige kulturen i førkapitalistiske samfunns
former ha inneholdt »opposisjonelle og frigjørende 
elementer». I den grad den pekte framover »Var det 
imidlertid mot den borgerlige kulturen denne 
ledet». Jeg vil foreslå KAF en bedre repetisjon av 
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~ulturhistorien. Den framvoksende borgerlige kul
turen bygde først og framst på tidligere utbytter
klassers kultur, og det var særlig under og etter 
borgerskapets framvekst at folkets kultur blomstret 
i kamp mot den herskende kulturen. 

»Den folkelige kulturen under en utviklet kapital
isme vil i hovedsak reflektere den småborgerlige 
klassesituasjonen. Formelt som innholdsmessig blir 
sentimentaliteten det grunnleggende elementet». 
Dette minner om trotskistenes »fascistoide mørke» 
på »hunnen» av samfunnet. Hvorfor er det nettopp 
småhorgerskapet, hvis undergang som klasse KAF 
ikke hare registrerer, men også jubler over, som vil 
prege kulturen i den utviklete kapitalismen? Er 
arbeiderklassen for dumme til å skape sin egen 
kultur? Man undres om KAF i det hele tatt har 
forsøkt å få kjennskap til den folkelige kulturen 
gjennom historia når de erklærer sentimentaliteten 
som det grunnleggende elementet. Kunst som sirup 
er kulturindustriens produkt, ikke småhorger
skapets. Sammenlign Eurovisjonsslagerne med fol
kemusikken. For at den proletariske kulturen »skal 
finne sin egen basiS) mener KAF at den må skille 
seg av fra folkets kultur; »dessverre, får en si, har 
svært mye av den kulturen som faktisk har funnet 
form i mer proletære lag av folket hatt tilknytning 
til disse folkelige tradisjonene.» Som i samfunnet 
ellers ønsker KAF å splitte arbeiderklassen fra sine 
allierte, og også å isolere kommunistene fra kam· 
pen på kulturens område. 

Mens småhorgerskapets sentimentale kultur avvises, 
åpnes døra på gløtt for monopolkapitalens kultur 
og for kulturindustrien. KAF gjør ikke noe viten
skapelig forsøk på å definere hovedfienden på 
kulturens ·område (»kulturindustrien, som stikkord
messig innbefatter så forskjellige ting som masse· 
sport, stereoanlegg og ukepresse ... ») og under· 
streker også denne industriens tvetydige karakter. 
Den har bidratt til utvikling av produktivkreftene i 
kulturen, og den følgende »kollektivitet og rasjo· 
nalitet betegner et kvalitativt nytt nivå i forhold til 
tidligere kulturformer . .. » »Kulturindustrien ut
vikler kollektive måter å motta inntrykk på (kino, 
massemedia) mens det samtidig utvikles en nøktern 
og »vitenskapelig» avstand til underholdningen 
(f.eks. når man diskuterer fotball) .» Her blandes 
flere fenomener sammen: 
- Kulturindustrien har historisk sett bidratt til 
utvikling av en del av produktivkreftene , hvilket er 
et gode. Vi har aldri hevdet noe annet, - kom
munistene bekjemper teorier av typen »tilbake til 
naturen» i kulturspørsmål. Tvert imot er det 
venstrister som KAF som sjøl legger opp til et 
populistisk forhold til borgerskapets kultur og 
kulturindustri, ved at de vil hive omtrent samtlige 
former som har uttrykt et borgerlig innhold på 
dynga. 
- Men kulturindustriens hovedoppgave er på ingen 
måte å »utvikle» noe- annet enn monopolhorger
skapets diktatur. Den hemmer i dag _all reell 
utvikling av kulturen og kulturens produktivkrefter 
først og fremst fordi industrien er avhengig av å 

passivisere folket. Den utviklingen KAF sikter til er 
en psevdo-utvikling av kultureffekter og tekniske 
spissfindigheter som er fullstendig underordnet det 
faktum at industrien søker å hindre enhver reell 
utvikling. 
- KAF opphøyer det som i realiteten er folkets 
forsvarsreaksjon overfor industriens kultur (dvs. på 
forskjellige måter å ta avstand fra den) til en ny og 
mer »vitenskapelig» holdning. Et merkverdig 
synspunkt: utvikles kulturen ved at folk kommer 
mer og mer i et passivt avstandsforhold til den? 
- Enhver tilnærming til klassefienden starter med 
tåkelegging. For KAF er det viktig at kulturindu
strien er »tvetydig» samtidig med at arbeiderklas
sens kultur ikke er »entydig nok» til at man kan 
kjempe for den. Ikke et ord sies om monopolenes 
betydning (tvert om inkluderes en rekke av folkets 
egne kulturaktiviteter som massesport o.L i »kultur· 
industrien»), ikke et ord om kulturimperialismen, 
og intet om monopolkapitalens og imperialismens 
angrep på arbeiderklassens og folk ets kultur. 

- H-
L »Lognens ReniissanS>> av Kenth-Åke Andersson, utgitt 

av RMF (nr. 7-8/72 av »Fjarde Internationaler}))). For
kortet LR i notene. »Marxism eller Trotskism» av Lars 
Gustafsson og Kurt Wickman, Oktober forlag 1972. For
kortet MT. 

2. MT s. 77 
3. LR s. 39 
4 . LRs. 41 
5. LRs. 41 
6. L. Trotski: Litteratur och revolution (Partisan 1969) s. 

!54 og 141. 
7. samme, s.l40 
8. samme, s. !54 
9. LR s. 36 

JO. LR s. 36 
Il. Trotski: Litt. & Rev. s. !57 
12. LR s. 37 
13. LR s. 37 
14. Lenin: Kultur og kulturrevolusjon, Ny Dag 1972. s. 98, 
min utheving. 
15. NKPs forlag Ny Dag valgte å sensurere den bort fra den 
norske utgaven av Lenin om kultur (note 14) 
16. Lenin - On Litterature and Art, Moskva 1970, s. 23, 
min oversettelse 
17. Samme, s. 26 
18. Se f.eks. s. 46 i samme bok 
19. Mao Tsetung: Yenan-talene 
20. Lenin : Kultur og kulturrev., s. 99 
21. Lenin, sitert fra avsnittet om kultur (s. 175) i »Marx
istisk Uppslagsbolo>, Gidlund 1972. 
22 . LR s. 40 
23. Carl-Erik Hjelm, produktionschef i Elektra, i GHT 4/ 1 
1973. 
24. Et eksempel er Kulturrådets fmansiering av LP-serien 
»Contemporary Norwegian Music», utgitt på Philips. Mono
polborgerskapet får profitten; storborgerskapet en smule 
kulturell angstdempning overfor »forflatningen>> 
25. Ekstranr. av KULs avis >>Gnisteru>, nov/des. 74, s. l 
26. En spesielt viktig ting som jeg ikke har tatt opp er 
profesjonelle kulturarbeideres situasjon, - som egen (delvis 
småborgerlig) gruppe og som tolkere av andre klassers 
ideologi. 
27. Disse begrepene brukes ofte uklart. Med »folkets 
kultur» mener jeg kultur som fyller begge kriterier (dvs. 
både lever i folket og tjener deres interesser) mens »folkelige 
kulturtradisjonen> ikke nødvendigvis fyller det siste. 
28. Utviklingen av en slik kultur kan bare skje ved en 
assimilering og forvandling av de beste kunstneriske ut· 
trykksforrnene skapt under kapitalismen. 

65 
Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no) 2016



PROGRAMMATISK KUNST: Diego Rivera (1886-1957) "lærte seg å bruke kunsten i klassekampens 
tjeneste ." (Ascheoughs leksikon) Maleriet hilser de kommunistiske klassikerne som pekte på 
revolusjonens vei for å hindre en tredje verdenskrig. 

æ 
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MÅhS'I'RID 

Vegane i målstriden 

Dette innlegget set seg to mål. For det 
første å oppsummera og føra vidare dis
kusjonen etter innlegga i nr. 1/75, "Norsk 
målreising -kamp mellom to vegar" ("to 
vegar'~ og "Folkemål eller nasjonalmål" 
("Folkemål"). For det andre skal dette 
innlegget ta for seg får en for at opportun
ismen styrkjer seg i målrørsla, særleg i 
ungdomsrørsla. Dette innlegget set seg 
derimot ikkj e som mål å kommentera 
alt i artikkelen "Folkemål", eller a 11 e 
tankane me veit er framme i diskusjonen 
mellom målsakinteresserte på venstre
sida i dag. Innlegget er skrive av kame
ratar i målrørsla som deler hovudsynet 
som kjem fram i "to vegar". 

Kommentar til "Folkemål" 

Det ser ut til at dei som har delteke i 
diskusjonen i Materialisten er samde om 
ein del svært viktige ting: 
l. Av del skriftmåla me har i Noreg, er 

det nynorsken me skal fremja. 
2. Det finst lkkje ulike språksystem for 

ulike klassar, men flendslege klassar 
kan nytta same nasjonalmålet til sine 
eigne føremål. 

3. Det er arbeidarklassen som har den 
historiske oppgAva å føra norsk mål
strid til siger. 

4. Målet med målstriden er å få slutt på 
all språkundertrykking og å få eitt 
norsk skriftmAl i Noreg. 

5. Det er bra at det finst norske former 
i norsk-dansken, men å fremja desse 
er lkkje nokon veg som fører til målet. 

6 . Striden for eit norsk skriftmAl var ein 
nasjonal strid ein gong i tida, (medan 
det lkkje er klårt omme er samde om 
dette gjeld striden i dag). 

Det er viktig å oppsummera at det rår 
semje på mange viktige punkt. Opportun
istar som sviv rundt utanfor og innanfor 
målrørsla er lkkje samde med oss på 
alle desse punkta. Del meiner at det lkkje 
er så viktig å fremja det nynorske skrift
målet, at bokmålet kan verta (vel så) bra 
norsk med tid og stunder, at arbeidar
klassen lkkje er å lita på, og at me kanskje 
like godt skal sjå det som ein føremon at 
Noreg skal ha to skriftmAl i all framtid. 

Den semja som såleis rår mellom dei 
kommunistane som har vore med i disku
sjonen til no er såleis hovudsida, og 
opportunistane treng lkkje gjera seg store 
voner om å få kløyvd oss slik at nokon går 
over på deira standpunkt. Men meir om 
opportunistar og opportunisme seinare . 

Det nasjonale og det sosiale i målstriden 

Men det finst enno viktige motseiingar mel
lom del syna som har vorte målborne av 
kommunistar. I Materialistens. 39 (1/75) 
skriv A. O. : "Men likevel hevdar de i som 
står på den nasjonale lina at det berre 
kan finnast undertrykte nasjon a l språk . " 
I same nummeret skriv redaksjonen ein del 
om målstoda i nokre av grannelanda våre 
som må skjønast slik at desse landa er 
frie for målstrid (a. 9). Me skal gjera 
klårt kva me meiner om des se sakene . 
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Me kan slå fast at det truleg finst språk
undertrykking i alle klassesamfunn . I del 
kapitalistiske landa vert den måten ar be i
darklassen vil utnytta språket på under
trykt. Me kan kalla dette språkbruksunder
trykking. Vidare vil me nd!: få stadfesta at 
del herskande klassane avgjer kva som kan 
brukast og ikkje brukast av dialektar. Del 
avgjer kva slag dialektar som berre kan 
brukast lokalt, når del som talar ved
komande dialekt er heime og talar med 
folk frå staden, og kva for dialektar (om 
nokon i det heile) som er så "fine" at del 
kan få rom i kringkasting, i førelesingar 
ved Universitetet og i krambua . 

I Sverige strir del m. a . for å gj era det 
svenske riksmålet meir tenleg for det ar
beidande folket, i Noreg går striden ut på 
å få kasta ut eit inntrengjarmål . I Noreg 
fell den allmenne dialektreisinga saman 
med striden for elt nasjonalt skriftmål. 

Men skal me berga det norske borgarmålet? 
På s. 41 (1/ 75) skriv A. O .: "Å skape eit 
nasjonalt skriftspråk, og verne den norske 
nasjonen sitt språk, vil og tyde å ta med 
borgarskapet sitt språk i rekninga. " Dette 
er heilt rett. Me skal reisa språket til 
alle som talar norsk i Noreg, same kva 
klasse del høyrer til. Det er me plent 
nøydde til, for språket er ikkje særeige for 

·den eine eller andre klassen. Men grunnen 
til at det har nd!:o for seg å reisa det 
norske målet er at proletariat og andre 
som tilhøyrer det arbeidande folket i 
Noreg talar norsk . 

"Form" over "innhald"? 

Det er ein tanke som kjem fram no og då, 
og hjå A. O. og, at når me seier målstriden 
er ein nasjonal strid som ikkje er fullført . 
dåset me formspØrsmålet over innhaldet . 
Det vil sela at me ikkje ser på at det er 
borgarskapet som brukar norsk-dansken til 
å undertrykkja arbeidsfolk i Noreg, men 
berre er opptekne av den forma denne under
kuinga har: norsk-dansk . Striden må stå mot 
underkuaren (borgarskapet) og ikkje mot 
norsk-dansk mål. 

Denne synsmåten vil for det første gjelda 
alle skriftnormalar me måtte ynskja å 
fremja . 

For det andre, og det er det viktigaste: Me 
seier at grunnen til at me skal føra mål
strid i Noreg i dag er at arbeidsfolk snakkar 
norsk, del har krav på å få skriva dette 
målet i fred for framande inntrengjarmål, 
og de i vil ha stor nytte av det i klassestri 
den. Konsekvensen av denne analysen er at 
me skal fremja den skriftnormalen som 
byggjer på dei norske dialektane , nynorsken, 
og feia ut norsk-dansken . Når då nd!:on 
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seier at dette er å stri mot ei form borgar
skapet nyttar, då saknar me natur leg nok 
eit alternativt politisk innhald som er 
særeige for målstriden. 

Det er feil å stilla opp ei viktig motseiing 
mellom "det nasjonale" og det sosiale i 
målstriden . Den nasjonale striden på dette 
feltet (som i EF-striden) står mot monopol
borgarskapet. Det er arbeidarklassen og 
folket som har interesse av å føra denne 
striden fram til siger, for dei har mest å 
vinna med å få skriva norsk i fred for 
framand påverknad . Å stilla opp viktige 
motsetnader mellom "nasjonale" og "so
siale" sider ved denne klassestridoppgåva 
er berre villeiande . Det fungerer like 
progressivt som kravet om at kvar gong 
me i 1972 sa "nei til EEC" skulle me og 
sela "ja t il sosialismen" elles var det 
borgarleg nasjonal strid . 

Synet på den nynorske skriftnormalen 

Me meiner nynorsken dekkjer kravet at 
han skal vera eit nasjonalt skriftmål, og 
kravet at dei ulike dialektane skal repre
senterast i normalen. Dette vil ikkje sei.a 
det same som at me tykkjer normalen slik 
han er i dag er den beste som tenkjast kan. 
Me veit at han er resultatet av ein strid 
der ei side heile tida har vilja klina han så 
nære opp til norsk -dansken som råd er , 
medan resultatet helst skulle gjera alle 
så pass til lags at dei heldt seg i ro og 
ikkje velta spelet heilt. Det er visseleg 
rett at mange ord og uttrykk frå dialekt
ane burde få rom i skriftnormalen. Dette 
gjeld tilfang som kjem fram etter eiga 
sjølvstendig utvikling i dialektane. Men 
når folk stussar på normalen som gjeld 
for opplæring i nynorsk skrift i dag , 
tykkjer han er for "trang" osb., då er det 
ikkje dialektord og -former dei tenkjer 
på. 

Det første som renn i hugen er at del 
ikkje "får lov" å skriva alle del tyske 
og danske lånorda del har lært av norsk
dansken at det er så vanskeleg å hjelpa seg 
utan. Desse orda på -het og -else står hjå 
ein del folk for sjølve det folkelege innslaget 
i målet . Ja, er de i det? Des se orda er 
mest utan unntak abstrakte substantiv. Del 
er ikkje utvikla i eit tomt rom, men i ein 
byråkratisk og ufolkeleg språkbruk med 
substantivisk uttrykksmåte og lange 
kronglete setningar. "Vi skal undersøke 
ønskeligheten og muligheten av utvidet 
nasjonal overhøldtet i kystfarvannene" 
tyder ikkje noko anna enn at "me skal sjå 
etter om det er råd og om det er bra at 
Noreg får rå o"er havet ved kysten" . 
Einskild-ord er ikkje lausrivne frå ein måte 
å bruka språket på, del står dialektisk til 

Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no) 2016



omgjevnaden sin. Når du brukar mange slike 
lånord vil du godt som alltid samstundes 
skriva eln tung og ufolkeleg stil. 

Det andre er at folk lkkje har skjØna møn.; 
sterform-prlnsippet. Dette er det berande 
prinsippet l måten nynorsk-normalen er 
bygt opp på . Dette er forklara i ''to vegar" 
(Materialisten 1/ 75, s. 14), og me viser dit. 

For det tredje kjem det stundom fram ein 
klår uvilje mot å ha ein landsgyldig skrift
normal i det helle, til bruk l skuleopp
læring, -lærebøker og slikt . Det vil alltid 
vera elt problem om ein skal verta opplært 
til å skriva "hovud" i staden for haud, hovve, 
hove, hode, hue, huggu osb . Men om det var 
fridom til å skriva alt dette i skulen, ville 
det vera fåe som har så god tid og så mykje 
utdaning at del kunne utnytta denne fri
domen . Det er heller ikkje vanskeleg å 
skjøna kven som ville tena på ei slik ord
ning, at del formene som ville vinna fram 
var dei Aftenposten og Riksmålsforbundet 
kunne godta. 

Omgrepet folkemål 

A. O slær fast at "folkemålet" er ''hovud
kategorien l språkstriden" . Han definerer 
rett nok ikkje hovudkategorien klårt . Det er 
på s . 38 "det levande språket, daglegtalen 
til folk flest", for straks etter å verta av
løyst av "talemålet" . Er dette eit tenleg 
omgrep i målstriden? 

Kategorien "folkemål" grip overflateinn
trykket, "daglegtalen til folk flest" , han 
grip ikkje dei systematiske grunndraga 
i språket . Han seier noko om kven som 
brukar språk, men lkkje kva dei brukar. 
Når ein seier ein vil fremja "folkemålet" 
seier eln ikkje kv a mål ein vil fremja. 
S!:al du presisera må du bruka språklege 
kategoriar. 

Omgrepet "folkemål" har ei interessant 
men lite ærerik soge. Det ser ut til at det 
dukkar opp og vert svært mykje nytta kvar 
gong sosialdemokratar i alle parti skal 
leggja skodde over det del eigentleg har 
tenkt å gjera. Del har eigentleg alltid vllja 
byggja både på norsk og dansk. For å få litt 
sosial demagogi inn i blandinga, og kunna 
selja det både til arbeidarar og målfolk, 
tala del lenge og varmt om "folkemålet". 
(Hermed er lkkje sagt at A. O. ynskjer å 
dekkja over røyndomen, eller har sosial
demokratiske tilvik.) 
Kvifor måtte sosialdemokratane ha dette 
omgrepet? Lat oss sjå på elt konkret døme. 
I 1934 sette staten ned el nemnd (borgarleg 
regjering, sosialdemokratiske rådgjevarar) 
med mandat m.a. ·å tilnærma del to. skrift
måla "på norsk folkemåls grunn". Del 
kunne lkkje sela "dialektane" for då ville 

nynorsken verta ståande. Han bygde då på 
dialektane, medan norsk-dansken ikkje 
gjorde det, og måtte ha gjeve etter. Me 
veit at det omvende hende. Norsk-dansken 
lea seg berre lite, medan nynorsken vart 
revidert i hovudsak med former som lkkje 
stakk for mykje av mot norsk-dansken. 

Me lytta kategorlane, omgrepa og del 
andre reiskapane i målvitskapen dødsens 
alvorleg. Me har ingen grunn til å kasta 
vrak på anna enn det me kan prova er reak
sjonært, og kan lkkje utan analyse og prov
føring berre feia desse oppsamla kunn
skapane til sides når del lkkje høver med 
eit syn me vil fremja. Dette gjeld lkkje 
minst vitskapen om moderne norsk, som me 
veit vart grunnlagt og for ein stor del vidare
ført med det uttala føremålet å tena folket. 

I dag kjem det fram mange slags tankar 
om målspØrsmålet under "folkemåls"-fana. 
M.a . fremjar aktive opportun i star synet sitt 
som ei "folkemålsline" . 

Qpportunismen 

Kommunlstar har ei stor oppgåve i å stri 
mot opportunistiske retningar på del ulike 
stridsfelta . Nett no herjar opportunismen 
i visse krinsar i Norsk Målungdom. Kraft
senteret bak desse straumdraga er folk i 
krinsane rundt studentmållaget i Oslo. 
Desse folka har funne ut at dei kan "få 
fleire med seg" om del lkkje går klårt mot 
norsk-dansken, og lkkje fremjar det gamle 
strategiske kravet i målrørsla: Nynorsk 
einaste riksmål i landet . I Dag og Tid har 
del skrive om at det er viktig å lkkje 
"skræma bort" del nye venene dei har 
vunne i denne tida del har tagt om del vik
tigaste strldsoppgåvene. Dette er elt 
klassisk døme alle kameratar kan nytta l 
'studieringar og i mobiliseringa til l. mai; 
kvar gong nokon lurer på kva "opportun
isme" er for noko løye . I dette innlegget 
skal me kalla det "opportunistiske tankar l". 
Men no velt me at det ikkje berre er viktig 
å stri mot opportunismen i og omkring 
organlsasjonar som har spesialisert seg på 
slikt, men l våre eigne rekkjer like eins . 
Så dlfor, kameratar, når me no skriv om 
opportunistiske tankar i målstridssamanheng, 
skriv me mot opportunismen, ikkje 
mot galne tankar som kjem frå faste og 
kjende kjelder, som til dømes le lande SV
hald . 

OPportunistiske tankar Il 

Surne folk kjem til at når nynorsken har 
breidd seg så lite, eller har gått så kraftig 
attende i visse strok av landet, kjem det av 
at han er for lite tilpassa dialektane i desse 
områda. Folket vil ikkje ha nynorsken fordi 

. han er for lite folkeleg . 
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Dette vil vi utan vidare jamføra med den 
DNA-inspirerte meininga at NKP gjekk 
attende i mellomkrigstida fordi det var eit 
kommunistisk parti. Når folket ikkje ville 
ha proletardiktaturet og sosialismen måtte 
NKP gå attende og DNA gå fram. Mellom 
anna er desse to synsmåtane like ved at dei 
overser motkreftene, overser at det finst 
velorganisert og pengesterkt arbeid som 
skal hindra at folk vert kommunlstar , og 
hindra at de i vert målfolk . 

Opportunistiske tankar Ill 

Berre vestlendingar kan finna seg t il rettes 
med nynorsk. M.a. har dialektane på Aust
landet fått så mange lånord frå tysk og 
dansk og frå norsk-dansk skrlftmål at del 
ikkie kan greia seg i ein skrlftnormal som 
-freistar hindra at ord på an-, be-, -het, 
-else osb. skal brela seg og t rengja ut 
heimeavla måltiUang. 

Det er truleg elt ope spørsmål om det finst 
fleire slike lånord i del fleste austlands
dialektane enn det gjer i del fleste vestlands
dialektane. Ei rad av des se orda har spre idd 
seg i Noreg med sentrum i Bergen, truleg 
lenge før del tok til å koma i bruk på Aust
landet. Mykje av det går attende på mellom
nedertyske lån frå 1300-talet og frametter, 
og alle veit kven som då stelte med økonomien 
i Bergen, på Vestlandet og nordetter kysten. 
Men i dette sentrale spreiingsfe ltet for lån
ord har nynorsken den sterkaste stillinga si 
i dag . 

Opportunistiske tankar IV 

Er alt ugjort i målreisinga? Står det att å 
"reisa det nye norske skrlftmålet"? Det 
finst tankar i og omkring ungdomsr ørsla i 
dag som går i ei lei der ein tenkjer seg at 
alle problema me finn skal me tøysa så fint 
etter revolusjonen. Då skal me laga elt 
spesielt "folkeleg" og "proletært" skrlftmål 
som med ein gong skal falla på plass rundt 
det målet kvart einaste arbeidsmenneske i 
Noreg talar til dagleg. 

Nei, no må alle som vil fremj a målsaka ta 
innover seg at det norske skriftmålet er 
oppfunne for over 100 år sldan , og har kvar 
dag sidan vore mykje l bruk. Det har synt 
seg brukande til alle føremål, innan alle 
delar av produksjonen, slik elt språksystem 
skal. Det har synt seg dugande til reaksjonær 
og progressiv propaganda , i lovverk og 
kampsongar. 

Opportunistiske tankar V 

Nynorsken er ubrukeleg, eller i det minste 
lite høveleg, for folk i del sørlege lutane av 
Austlandet. I des se områda er dialektane så 
oppblanda med tala norsk-dansk at det er 
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vanskeleg å rå folk til noko anna enn norsk
dansk med såkalla radikale former . 

Til dette er å sela at det ikkje er sær leg 
lett å tru at vanlege folk skulle ha slutta å 
snakka elt mål som er norsk i del viktige 
systemdraga sine , og gått over til elt mål 
som ikkje har desse draga men nokre heilt 
andre. Og her må me ikkje ta feil av at folk 
sn:i.kkar "fint" med framande'. Dersom 
gransking i framtida likevel skulle visa at 
elt stort målbrigde har funne stad i visse 
landslutar, då vert ikkje løysinga å gjera 
nynorsken meir "open" for dette språk
stoffet, men tvert i mot å reisa ein to
språksstrategi. Då har me kome fram til 
det største omskiftet i norsk målsoge på 
aldri så lenge: Arbeidsfolk i Noreg har to 
og ikkje eitt språk attåt samisk. Dersom 
det verkeleg syner seg at arbeidarklassen 
ein stad talar norsk-dansk og andre stader 
norsk , er det vitlaust å vilja tøysa denne 
motseiinga gjennom eitt skrlftmål som skal 
få rom til begge . 

Det som er tilfelle er at folk som gjer seg 
slike tankar er offer for "riksmåls"-pro
pagandaen. Rm-folka har alltid sagt at folk 
andre stader enn på Vestlandet tala norsk
dansk , Bjørnson fann endå til ut at alle 
tala "riksmaal" i Nordland ved århundre
skiftet. Denne lygnpropagandaen er kjøpt og 
betalt av sjølvaste klassefienden, og me skal 
gå mot han med all makt, kvar me møter han. 
Opportunistiske tankar VI 

Del som ikkje vil ta sikte på å skriva nynorsk, 
og ikkje vil stri for detnynorske skriftmålet, 
kan berre halda fram med å freista skriva 
norsk-dansk med så mykje norske innslag 
som råd er. Del er like truverdige målfolk, 
og går visseleg fram mot det rette målet, 
men "del har valt ein tyngre veg". Det er 
m.a. Arbeidsutvalet Norsk Målungdom har 
for Austlandet som har tenkt desse djupe 
tankane. No har folk, med og utan velvilje, 
freista gjera norsk av norsk-dansken i over 
100 år . Det har aldri lukkast, endå del gong 
på gong har pr ok la mert at no var 
målet nådd. Grunnen til dette er først og 
fremst at del kreftene som rår over utvik
linga i det norsk-danske skriftmålet aldri 
har vilja gjera norsk av det, og l vår tid 
mindre enn nok on gong . 

~al kommunistar og progressive og mål
folk dermed gje fan i bokmålet? Det skal me 
slett ikkje, så lenge det er slik at del fleste 
arbeidsfolk l Noreg slit og kavar med dette 
·skrlftmålet. 

Me skal sela klårt frå at me er for at norsk
dansken tek opp norske former og folkelege 
seiemåtar, og me kan gjerne oppmoda folk 
til å gjera dette om del ikkje trur del 
maktar gå over til nynorsk slik med ein 

Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no) 2016



l 
gong. (Ein annan ting er at det ser ut til at 
det er minst like vanskeleg å skriva eit 
brukeleg konsekvent "radikalt bokmål" som 
det er å gå over til nynorsk straks . ) 

Men denne lina skil seg frå den opportunist
iske på viktige punkt. Me må alltid sela til 
folk at dei ikkje må ha illusjonar om å finna 
fram til eit norsk mål gjennom "radikalt bok
mål" og me har ikkje lov å lata dei tru at det 
er lett å skriva det , det er berre ei mellom
bels løysing . 

For det andre må me ikkje lova at me skal 
føra nokon stor strid for å få meir norsk mål
tilfang inn i norsk-dansken . Me har slett 
ikkje krefter til å føra to målstridar sam
stundes, og vil berre ville la folk om me 
streid like hardt på den kanten me veit det 
ikkje nyttar somme gjer på den kanten me 
seier og veit det hjelper å slåst. 

Dette vil sela at når Språkrådet skal røysta 
over om det skal finnast no!<:o obligatorisk 
hokjønn i skuleopplæringa i norsk-dansk, då 
skal me gå inn for hokjønn. Derimot går me 
ikkje ut på neste dialektaksjon Norsk Mål
ungdom skal ha med ein slik parole for Oslo
folk: Tal dialekta di , skriv "radikalt bok
mål"\ Slikt ville vera å villeia massane , og 
grovt opportunistisk . 

Qpportunistiske tankar VII 

Nynorsken er som han er fordi ein gjeng 
med høgnorskhovdingar på Vestlandet med 
raude og blåe frakkar stiller idealistiske 
krav til skriftmålet. Del vil gjera det så 
likt gamalnorsken som råd er , og trur alt 
anna er dansk . 

Denne tanken har oversett kva ''høgnorsk" 
verkeleg er, og syner for lite kunnskap om 
kva krav ein kan stilla til norsk målføring. 

Me kan skissera ''høgnorsken" slik: 
- Berre visse dialektar er gode nok til å 

byggja elt skriftmål på . 
- Visse vokalsamklangar er gildare enn 

andre, ein slags nasjonal estetisme. 
- Eldre utviklings steg er betre enn yngre, 

berre fordi del er eldre . 

Når vurderingar av desse tre typane set til 
sides tilfang som skriv seg frå dei sjølv
stendige eigne utviklinga i ein dialekt, då er 
det ei rang line, og me kan kalla det ei 
''høgnorsk"-line. Men denne fåren er liten i 
dag. Noregs Mållag braut med Vestmennene 
for 4-5 år sidan, og den store målorganisa
sjcnen har faktisk nett hatt elt oppgjer med 
krefter som sto for "høgnorsk" mellom 
mangt anna. 

Kva er god norsk? Me skal gje nokre syns
punkt; m .a. på kva det ikkj e er. 

- Norsk nyttar så godt som ingen genitiv
konstruksj onar . Det helter "det norske 
stortinget" og ikkje "Norges Storting". 

-Pronomena han og ho dekkjer alle 
substantiv av hankjønn og hokjønn, endå 
om det er ting , folk eller beist . Det helter 
"Båten låg der, han var knust til pinne
ved", ikke "den var". 

- Norsk uttrykkjer ikkje passiv ved endinga 
-a s t l a s , berre i uttrykk med modalt 
hjelpeverb. Det helter "Del riv huset/ huset 
vert rive", ikkje ''huset rives" . 

- S<y førstavingar frå tysk : an-, be-, er- , 
for-, fore- , unn-. 
- S<y etterstavingane -else, -en , -er! , -het . 

Det helter domsnemnd , ikkje bedømmelses
komit~. fiske , ikkje fiskeri. 

- I nært samband med dei to føregåande 
punkta: lat "bendelormstilen" liggja, og 
bruk heller verb enn substantiv. Det er når 
folk nyttar ein innfløkt skrivemåte og mange 
substantiv at dei "får bruk for" ord med 
framande før- og etterstavingar . 

Er dette strenge krav, sekteriske normer 
som norskdomshovdingana har funne på? Nei, 
det er elt utval frå reglar riksmålsprofes
soren Ragnvald Iversen (medlem i nemnda 
for 1938-normalen) stilte opp for del som 
ville skriva bokmål på ein slik måte at 
det minna om norsk. (Rett og greitt 
norsk, Oslo 1939 . ) 

Når me tek del m~ her er det for å gje elt 
inntrykk av kva krav ein må freista å 
gjennomføra om språkbruken skal utvikla 
seg bra. Samstundes er det interessant å 
vita kvar desse reglane kom frå, og kva 
dei var tenkte til frå først av. 

Me vcnar flelre vil sjå at det skal mykje 
til for å stempla ein motstandar med 
"høgnorsk" . 
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Folkemål eller nasjonalmål 
ein del presiseringar 

1. Underteikna hadde eit innlegg i siste nr. 
av "Materialisten" med tittelen "Folkemål 
eller Nasjonalmål". Etter å ha sett redak
sjonen sine kommentarar til denne, og etter 
å ha diskutert han med ein del folk, er eg 
komen til at artikkelen gir rom for ei rad 
mistydingar. For at diskusjonen vidare 
skal dreie seg om reelle motsetningar. må 
eg difor få be om plass til å få slå fast kva 
eg meinte (og framleis meiner). 

2. Eg vil først gjere merksam på at "to 
vegar" låg føre for meg i ei anna form enn 
det skrivet har i "Materialisten". Ein del 
av kritikken mot skrivet er difor feil. Mel
lom anna hevdar eg at nasjonalmålsfor 
kjemparane har slukt den borgarlege 
språkvitskapen litt for rå. (td. Gustav 
Indrebø) . Dette er i hovudsak retta opp i 
den utgå va som står i "Materialisten" . Den 
opphavelege avgrensa seg ikkje særleg mot 
den borg ar lege n as j on a l i s men eg 
meiner har fått r å i fred altfor lenge i Noregs 
mållag. Når dette nå er gjort, fell og stor
delen av kritikken på dette punktet . 

3 . Ut frå det eg skreiv, har og nokre meint 
å lese at borgarleg språkvitskap ikkje kan 
nyttast til noko som helst. Dette er sjølsagt 
berre tull. Vi treng ikkje byggja "proletær e 
jarnvegar" der det finst gode nok jarnvegar 
frå før . Det eg prøvde å peike på var at den 
språkvitskaplege tradisjonen i Norge er 
b or ga r le g , og at det må føre til at vi 
analyserer denne tradisjonen i samsvar med 
den historiske og dialektiske materialismen. 
Vi må i alle høve ikkje ta over denne tradi
sjonen ukritisk, og vi er nøydde til å byggje 
opp vår eigen vitskap der det trengst. Dette 
er det neppe noka usemje om . 

4. Eg har ikkje funne nokon grunn til å endre 
på det som står i kapitlet ''Kva er folke 
mål" . Utgangspunktet mitt er som før at 
folkemålet er grunnlaget vi må byggje språk
politikken vår på . Eg kjenner til at ordet 
folkemål knapt har noka ærerik soge bak 
seg . Dette treng ikkje tyde at ordet og om
grepet i seg sjøl er dårleg. (Tenk på a lle 
som kallar seg marxistar) . Folkemål er 
som før sagt det t a l a må let t i l ar -
beiarklassen og det arbeidande 
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folke t . Og det er ikkj e normert tale
mål, byråkrattale osv. Dersom deler av 
storborgarskapet og monopolborgarskapet 
talar dialekt, så talar dei og folkemål. Men 
dette er eit heller uviktig fenomen så lenge 
dei same borgarane har objektiv in-
ter esse av å halde oppe språkkuinga. Om
grepet folkemål har dei same avgrensinga
problema som andre omgrep, td. nasjonal
mål. Vi må spØrje meir nøyaktig om kva 
omgrepet omfattar, kor stor vekt ein skal 
leggje på endringar i språket, påverknad 
frå andre språk osv. Dette problemet er 
det same uansett kva omgrep ein tar ut 
gangspunkt i. Her er det ikkje plass t il ei 
meir nøyaktig utgreiing . 

5 . Den viktigaste innvendinga mot den "na
sjonale" lina i språkspørsmålet er ikkj e 
at ho underslår klasseinnhaldet i målstriden. 
Eg har aldri trudd at dei som står på ho ikkje 
har sett klasseinnhaldet i målstriden , og eg 
vil gjerne få avgrense meg mot dei som står 
på at det nasjonale er borgarleg. Redaksjo
nen konstruerer e i motsetning på dette punk
tet . Det er klart at det finst nasjonale spørs
mål og at desse har klasseinnhald. (EEC 
striden, utviding av fiskerigrensa osv.) På 
dette planet er det inga motsetning mellom 
meg og redaksjonen. Spørsmålet vi må stille 
oss er om det norske språkspørs- · 
målet er eit slikt nasjonalt 
spørsmål. 

I artikkelen min prøvde eg å tilbakevise 
dette på to plan. For det første -det all
menne . Er det slik at det berre kan finnast 
undert rykte nasjonalspråk? Redaksjonen i 
"Materialisten" går eit stykke på veg i 
denne leia. Grunngjevinga er tynn. Det at 
vi ikkje har organisert målreising i alle 
land tyder ikkje at det ikkje finst språk
undert rykking der. Eg trur vi fort kan 
verte samde om dette, og så vidt eg veit 
er dei fleste det. Min påstand har heile 
tida vore at borg ar ska p et har a 11 -
menn interesse av å under t ryk
kje folk språkleg- at språkun
dertrykking er eit allment fe
nomen under kapitalismen. Dia
lektundertrykkinga i Sverige er til dømes 

Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no) 2016



minst like hard som i Norge. Eg synest 
vi er komne eit godt stykke på veg i ana
lysen av språkspØrsmålet dersom vi kan 
vere samde om dette . Då blir spØrsmålet 
om kva form og kva styrke språkunder
trykkinga til ulike tider og på ulike stader 
har. Den nasjooale er ei slik form - og 
ei særleg viktig form. Det ser vi av historia. 

Men dette tyder ikkje automatisk at mål
spØrsmålet i Norge idag er elt nasjonalt 
spØrsmål. Det er opplagt at det eksisterer 
ei språkleg motsetning mellom dansk og 
norsk. Dansken er idag i bruk som under
trykkjarspråk i ein særvariant som korkje 
fortener namnet norsk eller dansk . Dette 
er eit viktig utgangspunkt. Men det er ikkje 
alt som treng se last. Det er vi vel og samde 
om . Midlet som vert nytta til undertrykking 
seier ikkje noko om kven det er som 
undertrykkj er . Og det er her eg mei
ner vi må ta fatt når vi skal avgjere om 
språkstriden er nasjonal eller ikkje . (NB~ 
Eg er samd i at det er gale "å stille opp ei 
motsetning mellom det nasjonale og det so
siale som om det var to ting som var skilde 
frå kvarandre.) Dersom målspØrsmålet var 
nasjonalt, ville eg tru at dette måtte vise 
seg på ein sær leg måte når det gjeld kven 
som undertrykkjer og kven som vert under
trykte . Eg ser to hovudformer elt nasjo
nalt spØrsmål kan ha. Den første er at det 
er elt ut an lands k monopolborgarskap 
som representerer hovudtrugsmålet. I olje
saka er vel dette tilfellet . Sjølsagt samar
beider dette monopolborgarskapet med det 
norske, men i slike høve er det utanlandske 
hovudtrugsmålet. Den andre forma får vi 
når det n or s k e monopolborgarskapet i 
eigne interesser går i spissen for å rive 
ned den stakkars sjølråderetten vi har (t .d. 
for å få større tilgang på kapital, arbeids
kraft o . l.) Og sjølsagt samarbeider dei då 
og med utanlandske monopolgrupperingar , 
men det er i dette tilfellet underordna. 

MålspØrsmålet har ikkje noko av desse 
trekka . Språkundertrykkinga vert sett i 
verk for å halde den norske arbeiarklassen 
og det norske folket nede ut frå reint innan
landske interesser - del vil ta språket 
vårt frå oss for å halde oss på plass som 
undertrykte, uavhengig av om det er ein 
unasjonal politikk som er hovudsida i 
monopolborgarskapet sin politikk eller om 
det er t .d. ei særnorsk fascistisk utvikling. 

Min hovudtese blir då at det er dei som har 
materielt grunnlag for å under
trykkje som vil representere hovudtrugs
målet i språkspØrsmålet. Så langt er vi 
sikkert samde. Eg vil vidare hevde at det er 
det norske monopolborgarskapet 
som har hovudinteresse av å under
trykkje folk språkleg. Det er vi sikkert og 

samde om . Det neste eg då vil seie, er at 
denne undertrykkinga har karakter av å 
vere ei allmenn klasseundertryk
k ing , og ikkje ei undertrykking som i 
k lass egr unn lag et (og klasseinnhaldet) 
er særeigent unasjonal. Og eg meiner då 
at det er dette vi må ta utgangspunkt i når 
vi plasserer språkspØrsmålet som nasjo
nalt eller ikkj e. Undertrykkingsm i dl et 
det danske språket i varianten bokmål - er 
etter mi meining underordna. 

6 . Det undertelkna skreiv om det nasjonale 
spØrsmålet allmennt, var nokså rotete . Eg 
meiner sjølsagt ikkje at alle nasjonale spØrs
mål er midlertidige forsvarsstridar. Å ta 
vare på nasjonalstaten Norge har sjølsagt og 
strategisk interesse. Mitt hovudpoeng var å 
påpelke at det som idag er den norske 
nasjonen sitt språk både er undertrykkinga
språket og del undertrykte sitt språk. Dette 

gjeld sjølsagt ikkje dei ulike formsystema vi 
har (bokmål/ nynorsk) , men språkbruk en . 
(Redaksjonen mistydar meg grovt når dei 
vil ha det til at undertelkna står på at ulike 
klassar skulle ha ulike språksystem. Det 
skreiv eg faktisk at dei ikkje har.) Det eg 
ville fram til, var at den norske nasjonen 
omfattar både proletariat og borgarskap, 
undertrykkjarar og undertrykte. På same 
måten med språket - den norske nasjonen 
sitt språk omfattar både det monopolborgar
skapet og staten deira nyttar til å under
trykkje med og folket sitt eige språk (dvs . 
det folket sjøl nyttar) . Nasjonen sitt språk 
blir difor eit uhyre tvetydig omgrep i 
denne tydinga. Eg vil hevde at språk
system a nynorsk/bokmål relativt lett 
kan passast inn i ein nasjonal/unasjonal 
samanheng, medan dette er uhyre vanske
leg når det gjeld språkbruken. Her 
høver etter mi meining folkemål/ufolkeleg 
mål mange gonger betre, og treff under
trykkingsproblemet rett på hovudet. Og 
som eg har hevda eit utal gongar - det er 
ikkje språkformer som vert under
trykte - det er folk sin språkbruk . 
Difor må vi og ta fatt i denne sida av 
språkspØrsmålet når vi skal diskutere 
språkundertrykking. 

7. Eg vil berre endå ein goog få avgrense 
meg mot Geirr Wiggen & Co . Det er elt 
hav mellom dei synspunkta del står fram 
med, og det underteikna meiner om mål-

. spØrsmålet. Ingen kommunist kan stå på 
ei samnorskline (to går saman i eltt). 
Undertelkna ønskjer bokmålet så langt 
bort som det berre går an å få det . P å den 
andre sida meiner eg og at kommunistar 
sjølsagt ikkje kan stille seg likesæle til 
utviklinga i bokmålet. Dersom spØrsmålet 
kjem opp , må vi sjølsagt stø innføring av 
folke lege former i bokmålet . Nok o viktig 
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arbeid kan dette likevel aldri bli. 

8. Det er viktig å slå fast at usemja mellom 
oss som står på ulike liner i målspørsmålet 
i diskusjonen i "Materialisten" er av ein heilt 
annan karakter enn motsetningane til del 
ulike opportunistretningane som har ovra 
seg i det siste. Ein god del av motsetningane 
er løyste, og eg er trygg på at vi kan nå 
fram til full semje. Med opportunistane kan 
det aldri bli semje . Ein god del av motset
ningane i "Materialisten" har grunnlag i 

ulike innfallsportar, underteikna legg til 
dømes svært stor vekt på det allmenne ved 
språkstriden medan andre legg meir vekt 
på det særeigne . Likeeins er det viktig å 
slå fast at medan "to vegar" sær leg tar 
føre seg det sosialdemokratiske språk
synet, medan underteikna er særleg ute 
etter den småborgarlege nasjonalismen 
slik den har ovra seg gjennom tidene. Til 
saman er eg viss på at vi skal nå fram til 
elt syn som heile den kommunistiske 
rørsla står bak. A o 

Talemål, skriftspråk og 

motseiingar i folket 
Eln kommentar til må ldeb a tten 

i Materialisten 1 / 75. 

Først vil eg ha sagt at det er bra at Material
isten har tatt opp diskusjonen om ein 
kommunistisk politikk for målstriden. Det 
er ikkje for tidleg, men eg vil ikkje gi 
Materialisten skulda for det. Det er vel 
heller del kommunistane som driv med 
målsak til dagleg sin fe il at denne disku
sjonen ikkje har blitt reist før i den 
kommunistiske pressa. 

Men eg vil likevel be om plass til å komme 
med nokre kritiske merknader til måten 
diskusjonen vert starta på. Eg syns at 
den redaksjonelle kommentaren t il del to 
debattinnlegga både er dårleg og usakleg . 

l. Finns målstrlden berre der det er 
organiserte mållag? 

Ja, det kan sjå ut som redaksjonen meiner 
det . For de i skriv på side 9: " .. . hadde 
målstriden hatt elt slikt innhald som t il 
hengjarane av 'folkemålslina' vil ha det til , 
ville målstrlden ha funnest l alle land i 
verda . Men det finns ikkje noko Svensk 
Mållag ... ". Eg syns meininga kjem klart 
fram: Målstriden finns ikkje i Sverige, eller 
i andre land der nasjonalspråket er skrift
språk. 

Men kvlfor har det då gått føre seg ein mål
debatt i det svenske kommunistiske tids
skriftet Clart~ i over elt år? Kvifor har 
det svenske forlaget Oktober gitt ut elt 
hefte som helter "Fiendens språk" og som 
var innleiinga til den svenske diskusjon en? 
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Eller sagt med andre ord: Det heng ikkje 
på greip å argumentere s lik redaksjonen 
gjer~ Sjølsagt var det norske folket språkleg 
undertrykt og sjølsagt fanns det målstrid 
før Noregs Mållag vart skipa. Sjølsagt 
fanns det klassekamp før fagforeinirigane 
vart skipa. For det er som Mao seier: Der 
det finns undertrykking finns det også mot
stand . 

Målstrid kan ikkje berre vere spørsmål 
om å reise nasjonalspråket som det offi
sielle skriftspråket. Viss vi skjer mål
striden ned til berre dette spØrsmålet, 
gjer vi ein alvor leg feil. Eg skal gl elt 
døme: I det progressive svenske tidsskriftet 
"Ftlrr och nu" nr . l står det ein art ikkel 
om fransk arbeidardikting - ei dikting som 
nesten ikkje finns. Artikkelforfattaren hevdar 
at grunnen til dette er at det franske skrift
språket er for vanskeleg for vanlege franske 
arbeidsfolk - del klarar ikkje å skrive det 
skikkeleg . Sjøl kan eg ikkje gå god for dette, 
eg kan ikkje fransk, men del fransk-
kunnige eg har snakka med er ikkje usamde 
med artikkelforfattaren i "Ftlrr och nu". 

Mitt poeng er at det finns målundertrykklng 
l alle k lassesamfunn, fordi den herskande 
klassa bruker språket på sin måte. Det 
er ikkj e snakk om ''klassespråk" frå mi 
side , men at t .d. borgarskapet lagar elt 
offisielt skriftspråk som skal vere vanske
leg å bruke for de i undertrykte klassene . 
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For det er jo slik at talemålet er det grunn
leggande. Folk snakkar meir enn del skriv, 
og når del skriv vert det vanskelegare å 
uttrykke seg dess lenger skriftspråket 
fjernar seg frå talemålet. Derfor er det 
ei sjølsagt sak for kommunlstar å slåss for 
at skriftspråket skal ligge nærast mulig 
opp til talemålet, til alle dlalektar. Redak-
sjonen og forfattaren av "Norsk målreislng 
- to vegar" ser lkkje dette som eln del av 
målrelslnga, og eg meiner del gjer eln 
alvorleg fell. Er det lkkje viktig for t.d. 
franske kommunlstar å slåss for elt fransk 
skriftspråk som vanlege franske arbeidarar 
kan bruke? 

2. Talemål og skriftspråk - el viktig 
motsellng? 

I ei rekke land er det lkkje alle dialektane 
som er grunnlaget for skriftspråket, men 
ein dialekt, eln sjargong, gjerne den 
storparten av herskerklassa bruker. Døme 
på dette er fransk, tysk og italiensk. Re
sultatet av el slik linje for målreislnga 
blir at størsteparten av folket blir nødt 
til å lære seg dette skriftspråket, del må 
lære seg å skjønne det når det dominerer 
i massemedia osb. Del blir språkleg 
undertrykte, for Ingen lærer seg del ra 
dialekt . 

Ingen norske kommunistar går det eg velt 
inn for at t.d. 'austlandsk' skal bli norm
gjevande for det norske skriftspråket. El 
anna linje, som del fleste målfolk er 
elnlge i, er at skriftspråket skal bygge 
på talemålet, på alle del norske dialektane 
og at det skal vere el rekke valfrie former. 
Kor langt eln skal gå på dette punktet er 
det usemje om, men det er lkkje det viktl
gaste spq,rsmålet l dag. 

Motselinga mellom talemål og skriftspråk 
vil alltid vere der, fordi alt frå alle dialek
tar kan lkkje komme inn l skriftspråket. 
Denne motseiinga kan likefullt gjerast 
større eller mindre. Dersom det er eln 
dialekt som ligg til grunn for skriftspråket, 
kan motseilnga "løysast" ved talemåla
normering, dvs. at alle skal snakke likt, 
at dialektane skal bort . Dette er lkkje el 
god løysing, lkkje i Norge der alle kan 
skjønne kvarandre tåleg bra. 

Ingen kommunlstar l Norge går inn for 
talemålsnormerlng. Derfor stør vi 
dialektrelslnga som går føre seg no, og 
vi ser det som eln viktig de l av må l -
re is l n ga . For det er godt å ha elt 
norsk talemål å bygge på når vi eln gang 
skal reise det norske skriftspråket. Dette 
er båda A. O. og forfattaren av "Norsk 
målreising - to vegar" samde om. 

For å gjere denne motseilnga minst mulig 

må vi· gå inn for elt folkeleg skriftspråk, 
som har stor valfriheit og som lkkje godtar 
Innfløkte ufolkelege formuler Ingar. I dag 
er nynorsken det elnaste brukande skrift
språket i Norge, og det er viktig å styrke 
han . Derfor må vi ta med b å de den 
nasjonale side og den "folkelege" sida i 
norsk målreislng i dag. 

3. Blås lkkje opp motseiingane! 

Redaksjonen ser på del to innlegga i Ma
terialisten nr. 1/75 som svært mot
stridande, og gir i den redaksjonelle kom
mentaren inntrykk av at det slett lkkje er 
snakk om motseilngar i folket som er ute 
og går . Men eg trur lkkj e det er så gale. 

Eg trur at begge artlkkelforfattarane er 
elnige om dette: 
l. Nynorsk er det e in as te brukbare i 

dag, bokmål og samnorsk er 'bastard
dansk' og fortener å hamne på søppel
haugen. 

2. S!:riftspråket skal bygge på alle norske 
dialektar. 

3. Begge er for dialektreislnga, mot tale
målsnormerlng. 

4. Begge meiner at det må vere arbeider
klassa si oppgåve å kjempe fram det 
norske skriftspråket. 

Og eg kunne sikkert sette opp fleire punkt, 
men nøyer meg med eitt: 
5. Det finns lkkje ''klassespråk", men 

ulike måtar å bruke språket på. 

Usemja ligg etter det eg kan sjå her: 
A . O. reknar med to viktige motsellngar i 
målstrlden i Norge: 
l. Motseilnga norsk-dansk, og 
2. motseiinga folke leg-Ikke folke leg mål. 
Forfattaren av "Norsk målrelslng ...: to 
vegar" ser berre motseilnga norsk-dansk 
som eln del av norsk målrelslng (s. 24). 

A.O . sl linje blir då slik: Det blir ei opp
gåve for den sosialistiske revolusjonen å 
skape elt norsk og folke leg skrift
språk - del to motselln~rane kan løysast 
_&amstundes. Den andre linja vil nøye seg 
med elt litt forandra nynorsk, utan å 
prøve å løyse den andre motsellnga - ho 
er jo lkkje eln del av målstrlden. 

Til slutt: Eg meiner det er snakk om mot
seilngar i folket. Då må vi huske på korleis 
vi løyser slike motseilngar, det gjer vi 
etter metoden elnskap-krltlkk-elnskap og 
lkkje ved å blåse opp motsellngane. D~t 
har talsmenn for begge linjene gjort - og 
det tener lkkje saka. 

G. V. 
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Målstrid og 

l) Redaksjonen prentar her tre 

innlegg vi har fått i målord
skiftet vi reiste i førre num
meret . Vi ber fleire om å kome 
med innlegg. Til no har alle 

vore samd i tesen om at kommu
nistene må fremje det eine av 

dei to skriftmåla vi har i Noreg 
- nynorsken, og ikkje bokmålet. 
Vi vil tru at det er folk som 

har spørsmål å stille til dette. 
Det er over lag viktig at dei 

som er usamde i dette kjem fram 
med meininga si . 

2) Innsendaren GV kritiserar 

oss for å blåse opp motseiing
ane mellom dei to artiklane i 
førre nummeret . Han ber oss sjå 

til at heile diskusjonen held 
seg til formelen "Einskap - kri
tikk - einskap". Vi er samde 
med han i det siste, men vi 
meiner likevel at kritikken 
hans ikkje er rett. 

Målet for ordskiftet er å finne 
fram til kva syn og kva line 
3om er i samsvar med marxismen 
L målstriden i Noreg. I dei to 
innlegga i førre nummeret sto 

det to syn mot kvarandre på kva 

som er grunn1aget for målstri-
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• • marxisme 
den. Dette er eit faktum . Inn
legget til AO var forma· som ein 

polemikk mot grunnsynet i artik
kelen "Norsk målstrid- to vegar" . 

Det er viktig å få klårt fram 
kva denne motseiinga har å seie . 
Så lenge det er to syn som står 

mot kvarandre slik, kan ikkje 
begge vere i samsvar med marx
ismen. Enten er eitt av dei det . 

Då må vi kjempe for å få det 
andre bort . Eller så er begge 
like galne . Då må vi stå saman 
for å finne fram til det rette . 

Det er berre ein måte å føre 
denne kampen på: å seie meininga 
si rett fram for å få gale til 
å vike for rett. Dette er ikkje 
å stemple nokon som fiende av 
folket. Det er å stå saman om. 
å få bort det som ikkje tener 
folket, enten det er du eller eg 

som står for det. 

3) For å hjelpe folk til å sjå 
kva synet vårt går ut på ·, sa

manlikna vi målstoda i Noreg 
med den som finst i Sverige og 

Danmark. Vi peika på at det har 
vore organisert rørsle for norsk 
mål i Noreg sidan den borgarleg
nasjonale revolusjonen vann full 
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styrke i landet . Denne rørsla 

finst enno . Ho er levande i fol 

ket . Målet hennar er ikkje nådd . 

Enno er det inntrengjarmålet 

som står sterkast . Det norske 

skriftmålet som vart skapt av 

patriotiske vitskapsmenn og 

intellektuelle i førre hundre

året er eit "minoritetsmål" , som 

stordelen av arbeidarklassen 

ikkje har lært å bruke . 
I Sverige og Danmark er stoda 

annleis . Det finst inga mål

rørsle med slik historisk rot . 

Dersom vi studerer svensk og 

dansk målsoge nøye, vil vi sjå 

at det har vore ein slik klasse

kamp for å gje nasjonalspråket 

fulle rettar i samband med den 

borgarlege revolusjonen i båe 

land. (Han rettar seg mot la

tinen i vitskapeleg litteratur 

og gransking, mot tysk og fransk 

i kulturlivet og i statsstyret, 

og så bort etter.) Denne striden 

er fullført i desse landa. Det 

finst ikkje noko grunnlag for ei 

målrørsle av den typen vi har 

i Noreg. At det likevel vil stå 

strid - klassestrid - om visse 
målspørsmål i desse landa, end

rar ikkje på denne hovudsaka. 

Dette er svært viktig å sjå. 
Samanlikninga syner at det finst 

eit sentralt målspørsmål som 

ikkje er løyst i Noreg, men som 

er løyst i dei to andre landa. 

Dette skiljet må vi sjå heilt 

klårt. Gjer vi ikkje det, vil 

vi ikkje greie å sjå kor stor 

ho er den oppgåva partiet og 

arbeidarklassen har å løyse i 

norsk målstrid . ijo er over lag 

mykje tyngre enn den oppgåva ar

beidarklassen i land som Sverige 

og Danmark har på dette kampfel

tet. 

4) For å forstå denne oppgåva 

godt er det først og fremst vik
tig at vi studerer norsk mål-

soge - og målsoga i andre land . 

Samstundes må vi studere kva 

språk er, kva lover som styrer 

utviklinga av det og skil det 

frå andre samfunnsfenomen. Både 

i dette og i studiet av mål

soga må vi stø oss på den mest 

langtkomne vitskapen- marxis

men-leninismen. Vi må verje oss 

for å overføre dei lovene som 

gjeld for andre kampfelt i klas

sestriden mekanisk på dette 

særeigne kampfeltet. Kritikken 

vår av AO er først og fremstein 
kritikk av ein slik dogmatisme, 

som Mao Tse Tung kallar det. 

Det er greitt å sjå at han og vi 

er samde på mange punkt i prak

tisk målpolitikk. Men greier vi 

ikkje å overvinne feil av den 

typen han gjer, vil vi kome til 

å ale fram nett slike blind

vegar i målstriden som han sjølv 

seier han er i mot. Denne gong

en vi! vi nøye oss med å stille 

dette spørsmålet: Er det ikkje 

sli~ at det er grunnsynet i 

"To vegar" som fullt ut kan hjel

pe oss til å få bort opportu

nismen i målstriden? Vil ikkje 

hans syn lett kunne ale fram 

mange av dei opportunistiske 
Fortsettes s 53 
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'' Massene kjampeP 
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foP 
SOSIAhiSMEN" 

Bulgarske tresnitt fra 40- og 50 åra 

DIMITER DRAGANOV: "PARTISANKRIG" (1946) 
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EVTIM TOMOV: "FELLES ARBEID" (1950) 
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VESSELIN STAIKOV: "TØM:MERHOGGERMØTE"(1952) 
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Den moderne kapitalismen er statsmono
polistisk kapitalisme. Hva er dette uttrykk 
for ? Hva vil dette si for utviklinga av klas
sekampen? Hva betyr dette for den kommu
nistiske strategien? Dette nummeret av 
Materialisten inneholder blant annet en 
debatt om disse spørsmåla. Det skjer i 
form av et kritisk oppgjør med NKPs og 
KULs teorier om staten og statsmono
polkapitalismen . 
I dette nummeret åpner vi også for en annen 
viktig debatt: Hva er kommlllistenes linje 
for kulturen? Hva kjennetegner et materi
alistisk og idealistisk kultursyn? 
Videre fortsetter debatten om målstriden. 

A/S OupiOtrykk 
Oslo 1975 

BOKS 2066 - GRUNERLØKKA OSLO 5 
MAI 1975 

PRIS KR. 8 , -
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