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REDAKSJ<lNELT

MATERIALISTEN 1973-1977 :
Materialisten nr. l kom ut på forsommeren 1973 . Det er nå gått fire og et halvt
år siden starten. Fire år med høyst uregelmessige utgivelser og mange utålmodige
abonnenter og lesere . I 1976 kom det
bare ut ett nummer. Og så er det gått
ennå ett år, før nå endelig dette heftet
foreligger, om revolusjonær studentpolitikk og om musikk.
Hva skal man si om sånt? Vi må slå fast
at ei slik linje for utgivelser ikke kan godtas. Abonnenter og lesere kan ikke godta
det. Redaksjonen kan ikke godta det.
Materialisten har ei oppgave i klassekampen: Å forsyne leserne med ideologisk ammunisjon, dvs. å virke som et kamporgan
mot alskens revisjonistiske , trotskistiske
og fraseradikale strømninger om særlig
klekkes ut og spres på universitetene og i
intellektuelle miljøer.

aksjonen vil med dette kritisere seg sjøl
skarpt for å ha praktisert ei linje med å la
Ebbing og Berntsen operere i fred altfor
lenge. Fra nå av skal det bli slutt med det.
Ei helhetlig vurdering av Tidsskriftet
Materialisten fra 1973 til i dag kan ikke
bli stående ved spørsmålet om de uregelmessige utgivelsene. Vi har tross alt fått
ut en del hefter gjennom disse fire åra.
Og disse heftene har spilt ei viss rolle i den
ideologiske kampen på universitetene og
ellers.
La oss gå tilbake og se på situasjonen ved
begynnelsen, i 1973. Hvordan oppsto
Materialisten? Hva skulle være dens oppgave?
I 1973 etablerte den frase-revolusjonære
trotskistiske gruppa »KUL» seg på universitetet i Oslo. Noen av dem framsto som
angivelige utbrytere av AKP(m-1) og de
satte i gang et skittent angrep på partiet,
innbefatta ei rekke sentrale punkter i partiets politikk. Det dreide seg bl.a. om klassealliansen med de arbeidende fiskerne og
bøndene, statsanalysen, den nasjonale
sjølråderetten, analysen av fagbevegelsen
og mye mer. »KUL»s sjef, Harald Berntsen,
var dessuten kjent som en innbitt motstander av Stalin.

Eller skal vi stå for linja med å la Hans
Ebbing og Harald Berntsen få s'pre sine revisjonistiske ideer, om f.eks. de t nasjonale
spørsmålet i fred? Skal vi la Berntsen og
»KUL> få forkynne den »marxistiske» teorien om »arbeiderklassens rolle som landsforrædere» i fred? Nei. Tvert imot. Red2
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Ser vi i dag tilbake på dette reaksjonære
angrepet, så veit vi at det blei begunstiga
av et revisjonistisk avvik i marxist-leninist-

enes egen analyse, som f.eks. en uklarhet i
grenseoppgangen mellom de ulike klasser
og lag av bønder, i spørsmålet om arbeiderklassens ledende rolle, i analysen av hovedmotsigelsen osv. Videre blei »KUL»-gruppas angrep begunstiga av en viss teorifiendtlighet som gjorde seg gjeldende i
partiet, noe som gjorde det lettere for
trotskistiske og revisjonistiske ideer å vinne
fram uten stor motstand. Samtidig førte
det almene høyreavvikte til at »KUL»s angrep av noen blei oppfatta som et angrep
fra venstre, »KUL»s linje blei oppfatta
som »venstre»-sekterisk, men gruppas
høyre-innhold blei ikke avslørt, gruppas
borgerlige klassekarakter blei ikke forstått
fullt ut.

Gruppa »KAG» i Bergen sto for mye av
den samme politikken som »KUL».
Men de førte politikken fram i ei mer
åpen trotskistisk form enn »KUL». De
snakka om rådssosialisme, de angrep

Stalin åpent. Denne gruppa hadde Hans
Ebbing som sin ideologiske fører. Ebbing
og »KAG» demonstrerte på utmerka vis
identiteten mellom trotskistisk »rådssosialisme» og sosialdemokratisk reformisme, da de ved stortingsvalget i 1973
støtta SV, og seinere oppløste seg sjøl og
gikk inn i SV. De skulle etterhvert danne
kjerna i den falske »venstre»-fraksjonen i
SV, med Ebbing som ideologisk hovedtalsmann.
Materialisten var opprinnelig et resultat
av ei spontan beslutning av noen kamerater på universitetet i Oslo om å ta opp
kampen mot disse reaksjonære strømningen~ og forsvare marxismen-leninismen . Hensikten var først å gi ut en avislapp , men i løpet av arbeidet med stoffet svulma det opp, blei lengre artikler og utgjorde tilslutt innholdet i et hefte. Hovedinnholdet i dette første heftet var kampen
mot de trotskistiske ideene til »KUL» og
»KAG», med hovedvekta på klasseanalysen
av bøndene. Hva betydde så dette heftet?
Heftet var en del av gjennombruddet for
den ideologiske kampen mot den strømninga som »KUL»/»KAG» representerte på
universitetet. Da det opplagt lå utafor
3

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

Røde Fanes kapasitet og innretning å vie
seg intensivt kampen mot dis e u tgruppene , var det åpenbart behov for et tidsskrift av Materialistens karakte r. Gjennom
Materialisten var det mulig å gå i dybden
og gjennom grundige teoretiske analyse r
avsløre det antimarxistiske innholdet i de
enkelte sakene som disse gruppene fø rte
fram. Betydninga av heftet lå ikke i at det
ga noen ferdig og på alle måter ko rrekt
analyse av disse trotskist-revisj onis tiske
strømningene. Betydninga lå i at det tok
opp kampen i en periode hvor det fantes
tendenser i retning av å unnvike den ideologiske kampen mot disse strømn ingene.

Når dette er sagt, må det også bli slått
fast at det har eksistert et avvik fra den
korrekte linja med å forsvare marxismenleninismen og avsløre revisjonismen. Særlig
heftene fra de to første åra har alvorlige
feil i den politiske analysen som alle kan
fø res tilbake til det samme grunnlaget: Et
gjennomgående høyreavvik i partiet, et
avvik som sæ rlig ga seg utslag i ei feilaktig
hol dning til den moderne revisjonismen
og sosialimperialismen. Sjøl om f.eks .
Materialistens avsl ø ringer av »KUL»/»KAG»
avdekka disse gruppenes standpunkt som
tvers i gjennom U-marxistiske , så blei ikke
avsløringene ført til veis ende og de
moderne revisjonistiske røttene til disse
standpunktene blei ikke blottlagt. Det
blei ikke fullt ut forstått at kampen mot
den mode rne revisjonismen er ei forutsetning for å knekke trotskismen (som
avar t av den moderne revisjonismen).

Og gjennom de fleste heftene fram til i
dag har kampen mot ideene til »KUL»/
»KAG» (Ebbing) og beslekta retninger
gått som en rød tråd. Nevnes bør spesielt
følgende hefter : De t store skriftserie-heftet
»Materiale om KUL», heftet »Hva er
Som et eksempel på dette avviket kan vi
dialektikk», som i navnet var retta mot
nevne de t 130 sider store heftet med
sosiologen Kalleberg, men i innhold var
»Materiale om KUL». Dette heftet avslører
retta mot det filosofiske gru nnlaget til
»KUL»s
brudd med marxismen-leninismen
Harald Berntsen , og hefte nr. 6, »Revisjonpå de viktigste områdene. Heftet fikk
ismen , Sovjet og Ebbing», hvor Ebbings
også ei forholdsvis stor betydning som
»kri tiske» forsvar av sosialimperialismen
studie- og skoleringsmateriale. Men den
blei avslørt og den trotskistiske ideen om
fullstendige avsløringa av »KUL» mangler
»overgangssamfunnet» blei slå tt tilbake.
likevel i dette heftet. Både mangler påvisIkke bare disse heftene, men også de fles te
ninga av slektskapet til den moderne reviandre har hatt ei - i hovedsak - positiv og
sjonismen , og fremdeles (sjøl om »KUL»
viktig betydning i kampen mot »marxolopå dette tidspunkt har etablert seg som
gene» og trotskist-revisjonistene på univeregen gru.ppe , ytterst fiendtlig til m-l-bevegsitetene.
elsen) så frams tilles gruppa som en del av
Det må være riktig å slå fast at Material»venstresida» og Harald Berntsen framstilisten til i dag i hovedsak har fungert godt,
les som en vaklende person, en som står
som et maxist-leninistisk organ. Det har
fo r mye dårlig, men også har stått for noe
slåss mot revisjonismen, særlig dens trotbra.
skistiske utløpere, og forsyart marxismenMen det må bli slått fast at dette høyreleninismen . Det har holdt den ideoligiske
avviket på ingen måte kan sies å ha vært
fana høyt og understreka betydninga av .
hovedsida ved Materialisten. For de enkelideologisk kamp. Særlig i kampen mot
te artiklene har konkret, fra sak til sak,
trotskist-revisjonistene i »K L»/»KAG»
avslørt at de revisjonistiske og trotskistiske
m.fl. har det gjennom grundige og konretningene står ytterst fiendtlige til marxkrete artikler og omfattende dokumentaismen-leninismen i spørsmål om strategi
sjon vært en del av spydodden fo r å slå
og taktikk, når det gjelder den politiske
disse strømningene tilbake.
4
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økonomien, i kulturpolitiske spørsmål, i
spørsmål om staten, fagbevegelsen osv. osv.
Og Materialisten har forsvart den marxistleninistiske teorien på disse områdene.
Redaksjonen ser det som sin oppgave å
styrke og utvikle videre de gode sidene ved
Materialisten, og 'gjennom studier og kritikk renske ut de feilaktige og svake sidene.

FRAM FOR EN REVOLUSJONÆR STUDENTPOLITIKK
Diskusjonen om revolusjonær studentpolitikk var et av hovedtemaene på de
Rød Front studentleirene som Norges
Kommunistiske Studentforbund arrangerte sist sommer. Vi trykker her - noe
endra - · den innledninga som ble hold
om dette emnet.
Spørsmålet om den politiske linja for
kommunistisk arbeid blant studentene er
svært viktig, ikke bare for organiserte
kommunister, men for alle progressive.
Debatten er særlig viktig nå, i forbindelse
med kampen for å bygge ut NKS til en
kommunistisk masseorganisasjon.
Kan store masser av studentene vinnes
for arbeiderklassen og den sosialistiske revolusjonen? Hvilke krav må settes til ei

politisk linje for å klare dette? Innledninga tar opp en del punkter til en slik
politikk.
Utviklinga av en revolusjonær studentpolitikk vil måtte skje i kamp mot alskens
revisjonisme. Revisjonistene i SV og
»K>>UL har denne høsten kjørt sterkt fram
den såkalte mellomlagsteorien . Studentene er klasseløse, de står i et motsetningsforhold til arbeiderklassen, studentene har ingen maktmidler osv.
Den artikkelen vi trykker, påviser at
dette representerer et fullstendig brudd
med marxismen. Det store flertallet av
studentene må regnes til småborgerskapet, og de er hardt undertrykt av borgerskapet og staten. Revisjonistenes teori underslår at opptil en tredjedel av studentene tilhører borgerskapet, og teorien
fører dermed politisk til klassesamarbeid.
Enhet med arbeiderklassen er for Universitetet SV samarbeid med pamper i SV
og DNA.
Vi står fortsatt bare i startgropa når de
det gjelder utvikling av en allsidig revolusjonær studentpolitikk. Materialisten vil
arbeide for å bringe artikler på ulike felter
av det kommunistiske studentarbeidet.
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Framfor en
revolusjonær
studentpolitikk
Forord
<(Materialisten>) trykker her innledt+lnga om r
sjonær stu
politikk fra
ntleire ·
ner. lnnd Pro
Jedninga
første fors"!ket på å samla
framstille de krava vi må stllle til en utvikla revolusjonær studentpolitikk. Innledninga er .s ·ølsagt ikke perfekt på alle
~~ o:mråder,
bærer p
at den er ei
tnnlednin
somm
og
derfor i
1
" · hovedsak innretta på kommunistiske studenter, og sympatisører av den kommunistiske bevegelsen på de høyere Iæreste·
dene.
Men det viktigste ved innledninga er at
aen i hovedsåRen er riktig, og ;;tt der hvor
linja som innledninga trekker opp, har
blitt satt ut i livet, så har den gitt positive
resultater. Derfor er den et viktig dokument, som alle som ønsker å være med å
utvikle den revolusjonære studenpolitlkken må studere.
l forhold til den innledninga som blei
holdt på sommerleirene, er denne artikkelen bygd ut på noen få områder, først og
fremst på spørsmålet om klasseanalysa av
~tudentene. J:?ette er gjort bf.a, fordi revi"sjonistene hår .vært svært aktive med å
spre sin borgerlige propaganda på akkurat
dette området siden sommeren, og det er
derfor nødvendig å tilbakevise deres forvrengninger.av marxismen.

li!l;

6

lnnledninga stiller seg kritisk til en del
av arbeidet som har vært drivi av revoluSjonære studenter på de høyere lærestedene. f.eks. streikestøttear
blir ka·
raktetisert so~,å!ide av sto
nornisti· t
ske feiL. Revisj~oislene har
trudd at
det å kunne peke på egne. feil er en stor
svakhet og Ikke en styrke 'som gjør oss i
stand til å rette påfeila. Det er derfor ikke
annet å vente. enn at en del
dem vil
komme skrikende og si: <(Se
der!v
Det er derfor viktig å ha i bakhue hva som
har vært revisjonistenes linje på de områdene hvor vi kritiserer oss sjøl (or å ha begått feiL Tstreikestøttearbeidet har revisjonistene bl.a. stått for at en strei.ks betydning og resultater må vurdereS ut fra om
kronekravet i streiken blir oppnådd eller
ikke, de går konsekvent mot alle streiker
hvor ei avdeling på en bedrift streiker. og
skjeller dem ut som <<rnindretallsstreiken>,
og de overser Ji1/lstendig de pplitiske erfa·
ringene klassen vinner gjennO!'fi streikene.
Altså den mest innbitte økonomisme. Derfor bør de hyla som kommer fra revisjonistene når vi peker på våre egne feil, kaldt
og rolig møtes med å påvise hvordan disse
feila som regel er et uttrykk for at vi har
latt oss pa virke av revisjonistenes borger·
lige linjer. Kampen for å utvlkltien revolusjonær studentpolitikk består bl.a. i å
rense ut deres linjer .fullstendig, fra den revolusjonære studentbevegelsen.

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

Den som har ungdommen,
har framtida
Den som har ungdommen , har armeen ,
slo den kommunistiske ungdomsinternasjonalen fast i 1929. Dette er nøkkelord
for å forstå den spesielle, strategiske bety dninga av det kommunistiske ungdomsarbeidet. Å trekke ungdommen i arbeiderklassen og det arbeidende folket med i
klassekampen på proletariatets side, betyr,
sier den kommunistiske ungdomsinternasjonalen i sitt program fra 1929, «et mektig krafttilskudd til den proletære klasse- ·
kampen , og utgjør grunnlaget for den
kommunistiske oppfostringa av arbeiderungdommen» . Men det betyr mer enn et
krafttilskudd. Det betyr, som innledningsorda sier, være eller ikke være for revolusjonens framtid . Og spørsmålet om å
vinne ungdommen er helt avgjørende når
det gjelder å bygge opp en arme av aktive,
revolusjonære kjempere. Erfaringa viser
at hovedtyngden av aktive kjempere i revolusjonen og den antiimperialistiske frigjøringskrigen hentes fra ungdommens
rekker. Dette var tilfelle i Kina og i Albania. Også de som var aktive i motstandskampen mot de tyske okkupantene i
Norge under krigen var gjennomgående

unge, i studentalderen. Alt dette viser at
ungdomsarbeidet er a v helt a vgjørende bety dning .for revolusjonens .framtid i Norge.
Det veit borgerskapet også, derfor legger
de svært mye arbeid i å passivisere og
sløve ungdommen, og trekke dem vekk
fra klassekampen. Den ideologiske indoktrineringa i skolen er steinhard, og alle forsøk på å reise motforestillinger, blir slått
hardt ned på. Ungdommen utsettes for gigantiske reklamekampanjer , som skal
gjøre pop, klær, sex osv . til de sentrale interessene til ungdommen . Ungdommen
sløves med stoff og alkohol for at de skal
reagere på undertrykkinga med å ødelegge
seg sjøl i stedet for å kjempe. Teorier om
«generasjonsmotsetninger» blir konstruert opp for å skape splittelse og hindre
ungdommen i å se hvem som er deres virkelige fiende , nemlig borgerskapet og imperialismen. Alt dette stiller svære oppgaver for det kommunistiske ungdomsarbeidet.
Hva så med studentene? De er en spesiell del av ungdommen, de tilhører ikke arbeiderklassen. Er studentene viktige?
Hvilken rolle spiller de i klassekampen?

Studentene, en del av intelligensian
Studentene er viktige fordi det store
flertallet av dem klassemessig tilhører ei
gruppe som kan vinnes for den sosialistiske revolusjonen. Studentene tilhører inteligensian. Intelligensian er ikke noen egen
klasse, men et skikt som er oppstått i historia av skillet mellom åndsarbeid og
kroppsarbeid, samtidig med oppkomsten
av klassemotsetningene. Dette skillet
oppsto fordi de herskende klassene gjennom den hensynsløse utbyttinga av de undertrykte klassene, fratok dem muligheten
av å drive med intellektuelt arbeid. De

herskende klassene som ikke sjøl deltok i
det produktive arbeidet, men levde av å
rane til seg overskuddet fra de undertrykte
klassenes arbeid, var de eneste som hadde
mulighet til å drive med åndsarbeid.
Det er først i den seinere tida, når borgerskapet har fått behov for flere intellektuelle enn den kan rekruttere fra sin egen
klasse at intellektuelle i stort antall også
kommer fra andre klasser. lntelligensian
har alltid vært sterkt knytta til de herskende utbytterklassene, og har hatt som
oppgave å utføre ulike funksjoner for
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dem. Så lenge som det finnes klassemotsetninger og arbeidsdeling vil intelligensian alltid ha visse fordeler i forhold til arbeiderne og småbøndene, selv om mange
av dem lever et liv som ikke skiller seg så
svært mye fra livet til arbeiderklassen og
de arbeidende massene.
Intelligensian og klassene

Revisjonistgrupper som «K» U L og Sv
hevder at de intellektuelle tilhører et skikt,
eller helst mellomlag, som er klasseløst,
som står mellom klassene. Dette er sjølsagt ikke riktig. Marxismen slår fast at ethvert menneske tilhører en klasse, sjøl om
det i et samfunn hvor det er stor forandring, finnes overgangsformer mellom de
forskjellige klassene.
Når vi snakker om et skikt så mener vi
en gruppe mennesker med visse felles
trekk som ikke faller sammen med de
trekka som er de viktigste når V I skal utføre en klasseanalyse. Intelligensian skiller
seg ut fordi den i hovedsak er beskjeftiga
med åndsarbeid. Et anna skikt er arbeideraristokratiet, som - grovt sagt - skiller
seg ut ved at de er bestukket av borgerskapet for å føre ut deres politikk i arbeiderklassen. Men dette skiktet inneholder
mennesker fra alle klassene, fra arbeideren
som har fått noen fordeler som skiller han
fra det store flertallet på arbeidsplassen,
gjennom lavere og midlere funksjonærer i
forbunda, som tilhører småborgerskapet
og til monopolborgeren Aspengren.
Når vi skal analysere hvilke klasser in-

JttRATe/( ...OO'T\d*. Y,T
~ fi~R &~rt,
Sl6'A.4V&Ins~
!16~
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telligensian tilhører må vi ta utgangspunkt
i den definisjonen Lenin gir oss. «Klasser
er store grupper av mennsker som skiller
seg fra hverandre ved den plassen de inntar i et historisk bestemt system for samfunnsmessig produksjon, ved sitt forhold.
.. . til produksjonsmidlene, ved sin rolle i
den samfunnsmessige organisasjon av arbeidet, og følgelig omfanget av og måten å
tilegne seg den del av den samfunnsmessige rikdom som de rår over.» (Lenin: En
stor begynnelse , 19 19)
Revisjonistene i Moskva reduserer systematisk Lenins definisjon til bare et ledd:
forholdet til produksjonsmidlene. På
denne måten prøver de å få alle som ikke
formelt eier produksjonsmidler, alle som
« mottar lønn» til å tilhøre arbeiderklassen. Hensikten er åpenlys. På denne måten skulle byråkrater og professorer i alle
ledende stillinger, og etterhvert som en
stor del av medlemsmassen i revisjonistpartiet, kunne stå fram som arbeidere.
Det samme trikset er det revisjonistene i
« K»UL og SV prøver seg på når de skal
gjøre intelligensian til et klasseløst mellomlag: De intellektuelle eier ikke produksjonsmidler, de selger heller ikke arbeidskrafta si , altså tilhører de ingen
klasse. De andre delene av Lenins definisjon
Intelligensian tilhører
borgerskapet og småborgerskapet
Ingen intellektuelle blir arbeidere. SjØl
om mange av dem mottar lønn, så betyr

1)67 €l STCAOlE, ~

LfuJ6fl.t , .JC~M €!"'
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ikke det at de selger arbeidskrafta si. De
selger sine spesielle kvalifikasjoner, sin
dyktighet.
Blant de intellektuelle som ikke eier
produksjonsmidler er det store forskjeller i
rollen de har i organiseringa av arbeidet,
og størrelsen og måten de tilegner seg sin
del av den samfunnsmessige rikdommen.
En høyesterettsadvokat som driver sitt
eget firma med flere ansatte advokater, advokatfullmektiger og kontorpersonell tilhører borgerskapet, mens advokatfullmektigen som han har ansatt tilhører småborgerskapet.
Høyesterettsadvokaten fra borgerskapet
organiserer og leder arbeidet til et større
antall ansatte og han beholder overskuddet fra firmaet.
Den småborgerlige advokatfullmektigen får sin lønn og han organiserer og leder arbeidet til atskillig færre folk
(kontorpersonalet). Dette betyr ikke at
skillet mellom borgerskapet og småborgerskapet er om de mottar lønn eller ikke,
sjøl om dette er ett av skillene i dette konkrete eksemplet.
Dette eksemplet viser hvordan det er
mulig, ved å bruke hele Lenins definisjon
på hva klasser er, å skille mellom intellektuelle fra borgerskapet og småborgerskapet.
At Lenin sjøl ikke mener at de intellektuelle tilhører noe «klasseløst» mellomlag
går fram av hvordan han analyserer klassene i det russiske samfunn i 1908: «Nå
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stiller spørsmålet seg om hvordan vi skal
fordele den komersielle, industrielle og
uproduktive befolkninga. Den siste gruppa
inneholder deler av befolkninga som
åpenbart tilhører storborgerskapet: alle
rentenistene, deler a v den borgerlige intelligensian , høyere militære og sivile embedsmenn, etc. Tilsammen vil disse utgjøre ca. l 1/2 milL>> (Lenin: CW 3, s. S04.
min overs. og understrek.)
Når det gjelder resten av den uproduktive befolkninga fordeler han: « l .S mill. til
det øvre småborgerskapet, inkludert hovedparten av kontorpersonell, administrativt personell, borgerlig intellektuelle, etc.»
(Lenin : CW 3, s. SOS . min overs. og understrek.)
Mao Tsetung følger samme linje i sin
analyse av det kinesiske samfunn i 1939:
«a) De intellektuelle og den studerende
ungdom . Disse utgjør ingen klasse og heller ikke noen mellomlag mellom noen
klasser. Men etter sitt sosiale opphav , sine
livskår og politiske synsmåter kan en
regne flertallet av kinesiske intellektuelle
og studerende ungdom av idag til småborgerskapet. » (Mao: Verker i utvalg, Ny Dag
1963 , b. 3, s. 94.)
Studentenes klassemessige
stilling
Studentene er en del av de intellektuelle.
Samtidig står de i en viss forstand i en
overgangsposisjon der klassebakgrunnen
(familiens klassetilhørlighet) enda øver
stor innflytelse. Men når studiet påbegyn-
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nes blir studenten en intellektuell. En arbeiderungdom som begynner å studere for
å bli lærer, forlater sin tidligere klasse når
han/hun begynner å studere.
Studentene deler seg på borgerskapet og
småborgerskapet - liksom de intellektuelle forøvrig gjør det. I av isa til NKS,
«Hva Må Gjøres» nr. 4/76 er det en artikkel om klasseanalysa av studentene. Der
skriver forfatteren bl.a.:
«For å vurdere klassesammensetninga
av studentmassen mens den studerer må
vi se på såvel bakgrunnen som det framtidige yrket. Det siste er viktigst ford i studiet
er, og også oppfattes som , en forberedelse
til det seinere yrket. Fordi de ferdige akademikerne ikke blir arbeidere, er det heller
ikke rimelig å rekne noen av studentene
som arbeidere . Derimot er det rimelig å
skille mellom småborgerskap og borgerskap. De borgerlige studentenes flertall
kommer fra borgerskapet og studerer for å
overta en plass i borgerskapet. De er borgere også i studietida, skolerer seg for å
overta pappas kapital og utbytte arbeidere
sei nere. I sjølve studietida får de penger
hjemmefra, bil, fri bolig, og kost hjemme
osv.- kort sagt de får del i profitten. I tillegg til disse som er og blir borgere skjer
det en marginal bevegelse oppover og nedover. Det rekrutteres nye elementer til
borgerskapet- i hovedsak gjennom politisk og faglig strebing. Tilsvarende skjer
det deklassering av deler av studentene
med borgerbakgrunn, der disse skyves
ned i småborgerlig intellektuelle jobber.
Utfra dette er det umulig å fastslå nøyaktig
hvordan studentmassen fordeler seg mellom småborgerskap og borgerskap, men
utfra bakgrunn kan vi muligens tippe at
det dreier seg om ca. l l 4 til l l 3 borgerskap.
Når det gjelder det store småborgerlige
flertallet av studentene står de i en småborgerlig posisjon i forhold til Lenins tre
kriterier. De eier ikke produksjonsmidler,
men selger heller ikke arbeidskrafta si
(annet enn som bisyssel og ~ rbigående).

De utfører intellektuelt arbeid, ikke manuelt. De jobber sjølstendig og individuelt
med forholdsmessig sjelden kontroll gjennom eksamener (varierer fra fag til fag).
De kvalifiserer seg til seinere yrke ved å
tilegne seg ku ltur og vitenskapelige kunnskaper på et visst nivå. Borgerskapet utsetter studentene for intens ideologisk påvirkning for å prege dem med sin ideologi,
dels i form av «marxistisk» opportunisme
(katetersosialisme). Studentenes rolle i arbeidets samfunnsmessige organisering er
prega av at de l) Gjør intellektuelt arbeid,
2) arbeider individuelt og under sjelden
kontroll (eksamen), 3) at de har stor frihet
i opplegget av arbeidet og stort sett
(unntatt endel hovedfagsstudenter) ikke
leder arbeid, 4) at de arbeider i en skoleringssituasjon for et seinere egentlig yrke,
og 5) at arbeidets organisering legger opp
til konkuranse.
Når det gjelder de småborgerlige studentenes andel og tilegnelsesmåte for sin
andel av den samfunnsmessige rikdom er
det iallfall dette å si: Studentene oppnår en
liten del av den samfunnsmessige merveridien gjennom lån og stipend. De lever
spinkelt økonomisk sett. Det har i tillegg
hengende over seg trusselen om at lånet
skal betales tilbake gjennom hele livet.
Studentene utbytter ikke arbeidere og
deres andel av den samfunnsmessige merverdien tas på bekostning av borgerskapets profitter. Ekstrajobber og støtte hjemmefra utgjør en forholdsvis stor del av
inntekta.»
Det vi kan slå fast er at et stort flertall
av studentene tilhører småborgerskapet.
De aller fleste av disse har objektive interesser av sosialismen og vil kunne vinnes
for arbeiderklassen. Hvordan de er undertrykt av borgerskapet og staten, og
hvordan de kan vinnes for arbeiderklassen
skal jeg komme inn på seinere.
Revisjonistenes
,,klasseanalyse,,

Jeg har slått fast at «K»UL og SVs teorier om «klasseløse» mellomlag bryter
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med marxismens klassikere og med virkeligheten. Nå litt om hvor de fører hen. I
«Gnisten»
217 5
sier
« K» UL:
«Mellomlaga utgjøres av den stadig voksende gruppe av tjenesteytere i stat og
kommune, og frittsvevende uproduktive
grupper som skoleelever, studenter og
kunstnere.»
«Men mellomlaga står i en spesiell stilling ved at de i det hele tatt ikke står i et
umiddelbart forhold til den kapitalistiske
produksjonsprosess, hverken som arbeidere eller kapitaleiere. Heller ikke tilhører
de småborgerlige rester av førkapitalistisk
produksjon.» Det neste vi kan vente av
«K»UL er at de gir ut «Det Kommunistiske Manifest», lettere revidert. Marx og
Engels snakker om at utviklinga av kapitalismen fører til ei polarisering av klasseforholda. «K»ULs analyse fører derimot
med seg at «Voksende gruppen> i det kapitalistiske samfunnet blir stående utafor
klassene.
Det neste spørsmålet vi kan stille oss er,
hvilke økonomiske og politiske interesser
har et «klasseløst mellomlag» i klassesamfunnet? Den naturlige konklusjonen
skulle bli at de hverken hadde interesse av
kapitalisme eller sosialisme, og at de derfor ikke tok noen stilling i kampen mellom
borgerskapet og arbeiderklassen . Men der '
streker vår « mellomlagsbevissthet» tydeligvis ikke til. For « Gnisten» 517 7 kan fortelle oss: «Som bl.a. Lenin framhever, har
studentene og de intellektuelle særlige muligheter for å sette seg inn i alle aspekter
ved samfunnslivet. De har dessuten en relativt «fri» arbeidssituasjon som gjør det
lettere for dem enn for andre å engasjere
seg aktivt politisk. Ut fra dette mener vi at
klasseskillet blant studentene i første rekke
vil følge deres politiske overbevisning, og
det er utgangspunktet for kommunistenes
propaganda overfor studentene: At det å
slutte seg til arbeiderklassen først og
fremst er et spørsmål om individuell overbevisning.»
Altså ble det plutselig klasseskiller blant

studentene, og da må de vel også tilhøre
forskjellige klasser, og ikke være
«klasseløse»? Men hvordan oppstår så
disse klasseskillene? Jo , de er styrt av personlig overbevisning. Ånd styrer materie.
Klasser er ikke lenger objektive foreteelser
i samfunnet, men noe som oppstår ut fra
subjektive ønsker.
Stort lenger er det ikke mulig å komme i
forvirring, hvis da ikke SV kan sies å ha
«Underveis»
H 77
greid
det.
I
(unummerert) sier de: (trekk pusten) «Ut
fra en marxistisk analyse står studentene
slett ikke i motsetning til kapitalen. Studentene erfarer kapitalens motsigelsesfylthet i formidlet form. Bare en bevisst politisk argumentasjon og påpeking av forholdet mellom vitenskap og kapital og
tvangsmessighetene innenfor den åndelige
produksjonen, kan bringe studentene i
motsetning til kapitalen, dvs. lede dem til
antikapitalistisk virksomhet.» (pust ut).
Altså: Studentene står ikke i motsetning til
kapitalen, men gjennom overbevisningen
om «tvangsmessigheten innenfor den åndelige produksjon»(?) kan de bringes i
motsetning til kapitalen . Eller sagt på enda
en måte: Studentene står ikke i motsetning
til kapitalen, men de kan overbevises om
at de gjør det. Dette kaller SV
«bevisstgjøring». Jeg kaller det lureri.
Hvordan er det mulig å lire av seg sånn
idealisme? Grunnlaget er sjølsagt den håpløse teorien om at studentene er klasseløse, at de hverken står i motsetning til kapitalen eller til arbeiderklassen (sjøl om de
kan komme til å gjøre det siste, hvis de
slåss for sine interesser uten å ha spurt
Ove Larsen eller Walter Kolstad om lov
først).
Teoriene til «K»UL og SV er reine klassesamarbeidsteorier: De underslår på den
ene sida at det finnes et stort borgerskap
blant studentene som har sine livsinteresser knytta til bevaringa av utbyttersamfunnet, - og på den andre sida at studentflertallet er hardt undertrykt av borgerskapet og staten og at det fins et objektivt
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grunnlag for å vinne dem som all ierte for
arbeiderklassen i den sosial istiske revolusjo nen . SV sier dette rett ut i sin
«U tdanningspolitiske
plattform» :
«Uansett klassebakgrunn og framtid vil de
fleste studente ne ha de samme sosiale vilkår under utdanninga og derfor også visse
øko.nomiske og faglige fellesinteresser. »
På
den
måten
fungerer
«mellom lagsteorien» ti l å undervurdere li-

enden på lærestedene, og neglisjere kampen mot undertrykkinga av studentene,
fordi det ikke finnes noe objektivt grunnlag for å reise studenflertallet til kamp,
ifølge disse revisjonistene. Uansett hvilke
former revisjonistenes angrep på den
kommunistiske klasseanalysa av studentene til enhver tid tar, ser vi at den søker å
hindre at studentflertallet blir alliert med
arbeiderklassen, - og stilt under arbeiderklassens ledelse.

Studentenes rolle i klassekampen
Hvilken rolle kan så den delen av studentene som kan vinnes for den sosialistiske revolusjonen, den delen som tilhører
småborgerskapet, spille i klassekampen?
For å svare på dette må vi ta utgangspunkt
nettopp i deres klassemessige still ing, og
det at de tilhører intelligensian . Vi har
også en rekke historiske erfari nger å bygge
videre på.
For det første er den politiske bevegligheten stor blant studentene. De er opptatt
av hva som skjer ute i samf nnet og reagerer raskt på nye politiske !rømninger.
Dette betyr at de er lett påvir elige av alle
ideologiske moteretninger, at de lett kan
komme inn under innflytelse av den ene
eller andre klassen .
Enhver slik retning vil øyeblikkelig
vinne noen tilhengere på lærestedene, sjøl
om de ikke klarer å vinne fotfeste noen andre steder i samfunnet. Studentbevegelsen
kan bli farlig oppsplitta og ført på avveier
av disse ulike revisjonistiske gruppene. På
enkelte tyske universiteter finnes det 2030 ulike organisasjoner som kaller seg
«revolusjonære»:·
Et eksempel på dette i dag er de ulike revisjonistiske grupperingenes propaganda
mot kommunistenes linje i det nasjonale
spørsmål. Alle de ulike revisjonistgruppene, SV , NKP, Kli.JL, Oktober osv. har
samla seg rundt Evensens linje fo r å selge
landet bit for bit, dandert den med noen

revolusjonære fraser og forvrengte Leninsitater. De framst iller AKP (m-l)s linje for
å forsvare den norske nasjonen på Svalbard og i Barentshavet, og for å mobilisere
til folkekrig mot et overfall fra ei imperialistisk supermakt, so m småborgerlig brun
nasjonalisme. Dette har de klart å få en
god del av de progressive studentene til å
tro på, fordi vi ikke energis k nok har avslørt revisjo nistenes fullstendige brudd
med alt so m heter marxisme og leninisme
og revolusjonær politikk.
Studentene står videre i en relativt fri
stilling - de er ikke bundet av stemplingsur og faste arbeidstider på samme vis
som arbeiderne. Dette gir muligheter til å
drive former for politisk virksomhet som
er vanskelig fo r folk i fast arbeid- gjør at
studentene kan utnytte denne frie stillinga
til å gjøre en in nsats for den revolusjonære
bevegelsen gjennom aksjoner om formiddagen, dugnader osv. Livet på lærestedene
gir også muligheter for kampformer som
er vanskeligere å tillempe på en vanlig arbeidsplass: stands, veggaviser, stadige
konfrontasjoner, åpne møter på plassen og
skolegården osv. - og disse mulighetene
må vi unytte fullt ut.
Men måten studentenes arbeid er organisert på legger også opp til konkuranse og
strebing. Borgerskapet utnytter dette bevisst i sin propaganda for de borgerlige frihetsidealer og borgerlig individualisme: Å
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skape seg en individuell karriere blir framstilt som veien å gå. Og for et lite mindretall av studentene vil det også finnes muligheter for å skape seg en sånn karriere.
Disse eksemplene vil bli framholdt av borgerskapet som det ideal studentene skal
strebe etter.
På denne måten utnytter borgerskapet
objektive trekk blant studentene til å spre
individualisme og bekjempe at studentene
organiserer seg for å slåss for felles interesser.
S!udenlene er leorelisk inleresser/e. Det
er en styrke, og den må vi vite å bygge på.
Det er vi som må gi dem mat for tanken ,
tilby dem studier og lede dem til marxismen. Den andre sida ved studenten er
sjølsagt mangel på livserfaring og praktisk
erfaring, noe som kan gi opphav til dogmatisme og idealisme.
Som vi ser så springer det ut av selve
naturen til intelligensian og studentene at
de vil være prega av vakling og ustabilitet.
Det betyr at studentene må vinnes for arbeiderklassen, for den sosialistiske revolusjonen. Bare under ledelse av det kommunistiske partiet, i allianse med den ledende
klassen i samfunnet, proletariatet, kan studentene spille en stor og viktig rolle i revolusjonen.
Stu den flertallet
et revolusjonært potensial

Samtidig som vi må være klar over studenbevegelsens begrensninger, er det viktig å se det store revolusjonære potensialet
som finnes blant studentene. Studentene
er lettbevegelige og aktive. Historia og dagens virkelighet har mange eksempler på
den viktige rolla studentene har spilt.
Under motstandskrigen mot Japan ble
4. mai gjort til den kinesiske ungdommens
dag . Grunnen til dette, var at det 4. mai
1919 brøt ut en demokratisk, revolusjonær og anti-imperialistisk bevegelse, som
retta seg mot føydalismen, mot de imperialistmaktene som undertrykte Kina, og

mot den regjeringa som samarbeida med
de imperialistiske undertrykkerne. 4. mai
er en viktig dato i den kinesiske revolusjonen , og Mao kalte 4. mai-bevegelsen en
bevegelse av voldsom betydning. I denne
bevegelsen spilte studentene en viktig
rolle. I arbeidet med å mobilisere studentene og de unge intellektuelle til motstandskrigen mot Japan , bygde Mao og
KKP på tradisjonene fra 4. mai-bevegelsen.
Fra vår egen tid kjenner vi maiopprøret
i Frankrike, som først brøt ut blant studentene, men som snart kom til å bli prega
av arbeiderklassens opprør. Nå- idagkjemper studentene i Polen en hard kamp
mot den sosial fascistiske regjeringa til Gierek. Utgangspunktet for bevegelsen er
støttearbeidet for de arbeiderne som ble
fengsla etter det omfattende arbeideropprøret i Polen ifjor sommer. S!anislav Pyas,
studenten som ble myrda av den polske
regjeringas bødler, var medlem av en slik
støttekomite for de fengsla arbeiderne.
I Sowelo, og andre steder i Azania kjemper skoleelever og studenter mot det rasistiske og fascistiske Vorster-regimet. Utgangspunktet for kampen er den nasjonale
undertrykkinga av deres eget språk i skolene. I stedet for sitt eget språk må de lære
koloniherrenes forhatte afrikaans. Men
kampen har en langt videre betydning enn
bare dette - den er en viktig del av revolusjonen til folket j Azania.
Andre eksempler: I Tyrkia er de fleste
universitetene stengt på grunn av studentenes militante motstand mot regimet.
Motstanden mot USAs Vietnam-politikk
starta ved de amerikanske universitetene,
og den anti-imperialistiske anti-krigsbevegelsen fikk masseomfang blant studentene.
Den 18 år gamle etiopiske studenten i Moskva, Meseret Mengistu , som sang ut om
supermakta Sovjets rolle i Afrika, og derfor ble utvist til en sikker død i Etiopia, er
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et rakrygga eksempel på modig anti-imperialisme.
Lenin om hvordan vi nne
studentene for den
sosialistiske revolusjonen

Lenin la stor vekt på betydninga av å
mobiliere studentene til å slutte opp om
proletariatets parti og utvikle e revolusjonær verdensanskuelse. l «Oppgavene til
den revolusjonære ungdommen» sier han
at sosialdemokratene (som Lenins parti
kalte seg på den tida) må arbeide for å
«utbre den sosialdemokratiske verdensanskuelsen blant studentene og kjempe mot
alle oppfatninger som
kaller seg
«sosialistiske og revolusjonære», men
som ikke har noe til felles med den revolusjonære sosialisme, og for det andre må de
arbeide for at den demokratiske, og derunder også den akademiske bevegelsen blant
studentene blir videre, mer bevisst og mer
besluttsom.» Lenin sa altså slett ikke at
studentenes kamp mot den undertry kkinga
de sjøl ble utsatt for, var et reaksjonært
forsvar for småborgerlige privi legier.
Tvert imot, han stilte oppgava med å gjøre
denne kampen «videre, mer bev isst, og
mer besluttsom» fordi han så denne kampen som et viktig utgangsp nkt for å
trekke studentene med i kampen mot tsardømmet og mobilisere dem fo r revolusjonen. l en artikkel fra 1908 kritiserer han
hardt ei gruppe sosialdemokratiske studenter som går mot å delta i en studentstreik, fordi den, som de sier, er en isolert
akademisk aksjon og ikke koordinert med
en allmenn politisk aksjon. Denne argumentasjonen er kanskje en del som synes
det er noe kjent ved - våre dagers revisjonister er også glade i å rakke ned på de
såkalte isolerte studentaksjonene. Dette argumentet er altså 70 år gammelt, og er
ikke blitt noe bedre siden Lenin gjorde et
oppgjør med det. Til de sosia ldemokratiske studentene som ikke ville delta i studen/streiken, sier Lenin: « .. . de studen-

tene som tilhører sosialdemokratiet må
sette alle krefter inn på å støtte opp under,
utnytte og utvide denne bevegelsen. Som i
ethvert annet til felle der sosialdemokratiet
understøtter primitive former for politisk
bevegelse, må også denne støtten framfor
alt og hovedsaklig bestå i organiserende og
ideologiske innvirkning på disse breie laga
som er satt i bevegelse, og som i denne
konflikten gjennomlever sin første politiske konflikt».
Hvordan arbeiderklassen og dets parti
skulle forholde seg til kampen som studentene førte slår han fast i artikkelen
«Tvangsutskrivingen av 183 studenter»:
«Arbeiderklassen er utsatt for umåtelig
større undertrykkelse og utskjelling fra det
samme politiveldet som studentene nå har
støtt så kraftig sammen med . Arbeiderklassen har allerede reist seg til kamp for
sin frigjøring. Og den bør huske at denne
store kampen legger store forpliktelser på
den , at den ikke kan frigjøre seg selv uten
å frigjøre hele folket fra despotiet, at den
først og fremst er forpliktet til å reagere på
enhver politisk protest og gi den all slags
støtte. De beste representantene for våre
dannede klasser har vist, og med tusenvis
av forfulgte revolusjonæres blod bekreftet,
sin evne og vilje til å riste det borgerlige
samfunnets støv av sine føtter og slutte seg
til sosialistenes rekker. Og den arbeider
som likegyldig kan se på hvordan regjeringen setter inn tropper mot den studerende ungdommen, er ikke verdig å kalle
seg sosialist.»
På den tida Lenin skreiv dette, var det i
hele det svære Russland færre studenter
enn det er på Blindern i dag, og over halvparten kom fra godseier- og embetsmannsfamilier. Likevel la Lenin stor vekt på arbeidet blant studentene. Dette viser at alle
ideer om at studentene er uviktige, står
fjernt fra marx ismen-leninismen.
Revisjonistenes syn

Når det gjelder revisjonistene så skifter
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Bildet: «KUL »s linje i spørsmålet om stortingsmelding 13 (om utdanninga av helsepersonell) var at alt som «utvikler» kapitalismen er progressivt uansett om det fører til økt undertrykking av elevene. Mange var de som avslørte «KUL »s sabotasjeforsøk og mange gikk
i demonstrasjonen mot meldinga i mars 1977. (Foto: Samfoto.)

deres taktiske standpunkt overfor studenbevegelsen en del.
I 60-åra, da studentkampen hadde et
voldsomt oppsving i USA og Vest-Europa, framsto det en såkalt radikal «nymarxistisk» ideologi som fikk stor innflytelse i studenbevegelsen. Det var en tyskamerikansk professor, tidligere CIA -agent
ved navn Herbert Marcuse. Han skrev
mange bøker der kjernepunktet var at arbeiderklassen var blitt dorske, mett og
borgerliggjort og ikke lenger utgjorde
noen revolusjonær kraft i samfunnet. Nå
var det studentene som var de virkelige revolusjonære. Marcuse-retningen var et
forsøk på å smiske for den nye studentbevegelsen, for å splitte den fra arbeiderklassen, for bare gjennom å forene seg med arbeiderklassen kunne bevegelsen blant studentene bli virkelig farlig . Her i Norge ble
Marcuses ideer hardt bekjempa av marxist-leninistene på lærestedene, og resultatet
var at studentbevegelsen i Norge ble nær-

mere knytta til arbeiderklassens kamp enn
i mange andre land.
I dag har revisjonistene en annen taktisk linje overfor studentene. Den går stort
sett ut på å framstille studentenes kamper
mot den undertrykkinga som rammer
dem sjøl, som reaksjonære. Dette er ifølge
revisjonistene en kamp for å bevare småborgerlige privilegier. Da studenter på sosialskolene og andre skoler innafor helseog sosialutdanninga i vinter kjempa mot
den gjennomrasjonaliseringa av utdanninga deres som var foreslått i Stortingsmelding 13, kunne de lese varme hyllester
til den samme meldinga i SV-avisa «NyTid», og i «K»UL-organet «Gnisten» .
Denne tankegangen fikk sjølsagt full
tilslutning i kirke- og undervisningsdepartementet. Slik het det i et internt arbeidsdokument fra KUD i 1975: «Vi må hjelpes
ad for med kraft å sl tilbake forsøkene fra
selvtilfredse studenter som vil hindre nødvendige reformer som endelig skal åpne
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universitetene og høyskolene mot samfunnet. » Studentenes kamp ble videre stempla
som utslag av «elitetenkning og kamp for
å beholde privilegier. »
SV følger opp denne linja hver gang det
er snakk om studentenes politi ke og økonomiske interessekamp, å framholde at
studentene ikke må stille krav som bringer
dem i motsetning til arbeiderklassen. Akkurat som studentene truer med å ta en del
av merverdien fra arbeiderne og ikke kapitalistene. Hvilken linje de i realiteten står
på kommer fram av hva Ha ns Ebbing
skriver: «Studentenes bidrag til arbeider. bevegelsen vil da ikke primært være deres
bidrag som studenter - betraktet som sosial gruppe - men som marxister. Som
studenter har de lite eller ingenting å bidra
arbeiderbevegelsen med . Som opplyste
marxistiske intellektuelle derimot vil de
alltid ha det. » (Leninismens plass i marxismen, 1976 s. 32). Og enda tydligere sies
det i «Underveis» (Bladet til SV på universitetet i Oslo): «Det er bare de intellektuelle
sosialister som har krav på arbeiderklassens interesse. Det er derfor viktig at vi tar
oppgaven som intellektuelle alvorlig.»
Dette er klar tale, arbeiderklassen skal bry
seg om intellektuelle sosialister (helst
SYere vel), mens det å vinne innflytelse
over studentbevegelsen ikke har noen betydning. Kontraksten til Lenins syn er slående.

Oppsummering

l.

2.

3.

4.

5.

6.

Studentene er en del av intelligensian ,
et skikt som skiller seg ut ved at det i
hovedsak driver med åndsarbeid.
Intelligensian og studentene fordeler
seg over flere klasser, borgerskapet og
småborgerskapet. Ingen intellektuelle
tilhører arbeiderklassen . Teorien om
at de intellektuelle ikke tilhører noen
klasse er en revisjonistisk teori som
strir mot marxismen-leninismen.
Flesteparten av studentene som tilhører det småborgerlige flertallet er undertrykt av borgerskapet og staten og
har objektive interesser av soialismen .
Intelligensian og studentene vil ut fra
sin klassemessige natur være ustabile
og vakle i klassekampen . Forskjellige
ideologiske moteretninger vil lett
vinne innpass blant dem. De vil ha en
hang til dogmatisme og individualisme. De vil ha frykt for stram organisering og fast disiplin .
Hvis studentene knyttes til arbeiderklassen kan flertallet av dem utgjøre
et stort revolusjonært potensial.
Arbeiderklassen og det kommunistiske partiet må slåss for å vinne hegemoni over studentbevegelsen. Partiet
må propagandere arbeiderklassens
ideologi blant dem, og lede den kampen de fører, til å bli bevisste opprør
mot borgerskapet.

Krav til en f(~volusjonær studentpolitikk
Vi skal konsentrere oss o
følgende
punkter:
l. Vi må ha en politikk som mobliserer
studentene for den sosiali tiske revolusjonen.
2. Vi må vinne studentene for arbeiderklassen og det arbeidende folket og
arbeide for at de solidariserer seg med
den kampen de fører.
3. Vi må skolere studentene i kommu-
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4.
5.

6.

nismen og føre en innbitt kamp mot
alle borgerlige retninger, spesielt den
moderne revisjonismen.
Vi må føre en allsidig politisk kamp,
foreta allsidige politiske avsløringer.
Vi må ha en politikk som tar utgangspunkt i de særegne interessene og behova til studentene, de særegne
trekka ved studentene.
Vi må ha et bredt utvikla massearbeid
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7.
8.
9.

og nær kontakt med studentmassene.
Vi må ha en stil med mange aksjoner.
Vi må hele tida gå i nærkamp og konfrontasjon med fienden.
Vi må mobilisere studentene til støtte
for de undertrykte folka i verden,

oppdra dem i proletarisk internasjonalisme.
Disse punktene må ses på som en helhet. Alle forsøk på å rive ut et par punkter
og kalle det revolusjonær studentpolitikk
fører galt av sted.

Vi må skolere oss sjøl, og vinne
studentene for kommunismen
«For det andre kan det ikkje finnast den
minste tvil om at dersom det praktiske arbeidet til den aktive medlemsmassen i Det
kommunistiske ungdomsforbundet ikkje
vert sameint med teoretisk opplæring («å
studera leninismen»), vil det vera umogleg
med noko slag intelligent kommunistisk
arbeid i Det kommunistiske ungdomsforbundet. Leninismen er ei generalisering av
røynsla til den revolusjonære rørsla til arbeidarane i alle land. Denne røynsla er leiestjerna som lyser opp vegen i det daglege
arbeidet til dei som arbeider praktisk og
det som gjev dei rettleiing. Den som arbeider praktisk kan ikkje få tilltru til arbeidet
sitt eller vita om det han gjer er rett, dersom han ikkje meistrer denne røynsla, i
alle høve i eit visst mon. Å famla, å arbeida i mørker- det er lagnaden til dei som
arbeider praktisk om dei ikkje studerer leninismen, om dei ikkje strevar for å meistra leninismen , om dei nektar å sameine
praktisk arbeid med den teoretiske opplæringa som må til.» (Stalin: Oppgavene til
det kommunistiske ungdomsforbundet.)
De kommunistiske studentene har i perioder hatt den holdninga at det var farlig
å lese bøker, for da ble du bokdyrker, ihvertfall dersom du var student. Dette er
sjølsagt bare tull. Bokdyrker blir du dersom du leser marxismen som et dødt
dogme, ikke for å anvende den, ikke som
en veiledning til handling. Men dersom en
ikke studerer marxismen-leninisme11, ja,
_da havner en helt sikkert på opportunistiske og feilaktige linjer. Det går ikke an å
være en naturbegavelse i marxismen-leni17
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Vi har satt oss som oppgave å vinne
flertallet av studentene som allierte for arbeiderklassen og den sosialistiske revolusjonen. Vi har bl.a. slått fast at de må vinnes gjennom kamp mot innflytelsen fra
borgerskapet. Det betyr ikke minst at den
borgerlige ideologien, som studentene blir
fora med hver dag, og som pga. studentenes klassemessige forankring alltid vil
vinne innpass , må bekjempes med skarpe
midler og erstattes med den proletariske
verdensanskuelsen,
marxismen-leninismen- Mao Tsetungs tenking. Når det gjelder de intellektuelle så sier Mao det sånn:
«Sjøl om et stort antall intellektuelle har
gjort framskritt, så må de ikke bli sjøltilfredse. De må forsette med å omforme seg
sjøl, gradvis kvitte seg med den borgerlige
livsanskuelsen og oppnå den proletariske,
kommunistiske verdensanskuelsen sånn
at de kan omstille seg til behova til det nye
samfunnet og forene seg med arbeiderne
og bøndene.
Forandringa av verdensanskuelse er
grunnleggende, og til i dag kan ikke de
fleste av de intellektuelle sies å ha greid
det.» (Mao: b. 5, s. 404 , min overs. og unders.) Sjølsagt er det ikke tilstrekkelig å
studere kommunismens klassikere for å
oppnå en proletarisk verdensanskuelse.
De intellektuelle og studentene må også
delta i den praktiske klassekampen mot
borgerskapet, solidarisere seg med arbeiderklassen og det arbeidende folket sin
kamp, og lære gjennom å slåss for sine
egne interesser. Men Stalin understreker
hvordan teorien må vær.e en del av dette:

nismen, for marxismen-leninismen er en
vitenskap som må studeres.
Disse feila har ført til at det ha r blitt lagt
for liten vekt på de teoretiske og politiske
diskusjonene innad i NKS, at møtene ofte
har forfalt til sammenkomster hvor bare
praktiske tiltak blir diskutert. en da gjør
vi enttopp den feilen som Stalin advarer
mot. Den feilaktige holdninga til teorien,
og underprioriteringa av studiene i marxismen-leninismen har sjølsagt også ført
til at kommunistene på de høyere lærestedene har blitt dårligere i stand til å forsvare kommunismen mot alskens borgerlige forvrengninger. Når grupper som
«K»UL har stått fram med sine forvregninger av kommunismen, så har enkelte
kamerater reagert med å si: «Se, sånn blir
en av å lese for mye bøker, det må vi ikke
gjøre.» Og så har de omtrent ikke lest hva
klassikerne virkelig sier. For saken er jo
nettopp at feilen med « K»U L ikke er at de
ikke driver praktisk klassekamp, men at
de ikke har den minste peil på kommunismen , eller aktivt forvrenger den . Når Harald Berntsen, formann i « KA » står fram i
DNS og sier at under imperialismen så er
det umulig med nasjonale kriger, og utlegger dette som leninisme, så må vi gå til Leartikkelen
nin,
f.eks.
til
«Juniuspamflettem>, og se hvordan Lenin
viser at det under imperialismen har vært
en rekke nasjonale kriger, og at flere vil
komme. Bl.a. slår han fast: «For det tredje,
til og med i Europa kan ikke na jonale kriger i den imperialistiske epoke bli sett på
som noen umulighet. » «Den imperialistiske epoke» gjorde den nåværende krig
(l.v.krig, red.) til en imperialistisk krig og
den avler uungåelig nye imperialistiske
kriger (inntil sosialismen har seira). Denne
«epoken» har gjort politikken til de store
maktene gjennomført imperialistisk, men
den utelukker på ingen måte nasjonale
kriger fra, la oss si, små (annekterte eller
nasjonalt undertrykte) lands side mot de
imperialistiske maktene, akkurat som den

ikke utelukker omfattende nasjonale bevegelser i Øst-Europa.»
Vi ser at grupper som « K»U L i høyeste
grad driver klassekamp, mol arbeiderklassen, for borgerskapet. For, hvis ikke de
ideene som « K» U L sprer blir bekjempa
idag, så vil det den gangen det er riktig å
reise slike nasjonale og revolusjonære kriger være en del folk som vil si at en slik
krig «er umulig i imperialismens epoke»,
som vil holde arbeiderklassen og det arbeidende folkets bevegelse tilbake, binde den
ti l borgerskapet.
De feilaktige ideene som har gjort at vi
har dempa ned kampen mot sånne borgerlige grupper som « K»U L og SV, har også
herska i ledelsen. Dette har bl.a. ført til at
de organa hvor denne kampen skulle vært
ført, f.eks. «Materialisten» og Marx &
Engels-skolen, har liggi nede i lang tid. Et
av de første skritta må være å rette på
dette så raskt som mulig .
Som et siste eksempel skal jeg trekke
fram den teoretiske kampen på faga. På
Nordisk institutt på universitetet i Oslo
har revisjonistenes syn på litteraturen stor
innflytelse. Med «marxisten» Helge Rønning i spissen prediker de såkalte «kritiske
realisme». De sier bl.a. at samme hva slags
standpunkt forfatteren uttrykker i en roman, om han / hun tar standpunkt for eller
mot arbeiderklassen, så må boka vurderes
ut fra om den sier noe som er «sant» eller
ikke. Ei bok hvor handlinga er henlagt til
Sauda under streiken blant ovnshusarbeiderne i 1970, og som nevner streiken i forbifarten som en fin anledning til å dra på
fisketur, blir vurdert som ei bedre bok enn
Tor Obrestads «Sauda Streik», som handler om s/reiken. men hvor også arbeiderne
faktisk drar på fisketur. På Oktober er det
gitt ut et hefte av Dag Solstad som går til
angrep på disse skribleriene. Hvis kommunistene på Nordisk solgte dette heftet i
masseopplag på instituttet, ville det være
et godt slag for kommunismen. Det ville
øke interessen for vår vurdering av litteraturen og for vår politikk allment, og det
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ville være et slag mot revisjonistenes innflytelse. Studentene er interessert i faget
sitt, og vi må knytte spredninga av marxismen-leninismen til kampen på faget , spesielt til kampen mot den statsbetalte katetersosialismen som folk som Helge Rønning
og Harald Berntsen representerer.
Vi må kjempe mot alle borgerlige politiske retninger som framstiller seg som
«sosialistiske»,
« revolusjonære»
og
«marxistiske». Kampen for å spre den
marxistiske teorien, vise hvorfor den sosialistiske revolusjonen og proletariatets diktatur er nødvendig i Norge. Å avsløre revisjonismen, er en viktig del av den daglige klassekampen i Norge nå, slår AKP
(m-Os prinsipp-program fast. Programmef

slår også fast at ved å knuse revisjonismen
teoretisk, legger partiet grunnlaget for å
knuse den politisk.
Det er ikke for ingenting at borgerskapet og revisjonistene frykter den marxistiske litteraturen og den kommunistiske
propagandaen. Det er ikke for ingenting
av nazistene sprenger Oktober-bokhandelen i lufta, at Per Egil Hegge i Aftenposten
driver en spesiell kampanje mot Oktober
forlag, at nazistene på universitetene river
ned kommunistene veggaviser og fjerner
løpesedlene deres, at reaksjonære professorer og skolestyrere vil ha innført veggavisforbud, at en revisjonistisk instituttbestyrer kjemper innbitt mot å få «Om motsigelsen» inn i pensum.

Vinne studentene for den
sosialistiske revolusjonen
Vi vet at alle seire som vi oppnår underkapitalismen er midlertidige, at de vil bli
fulgt av nye rasende angrep på våre levekår og våre politiske rettigheter, at det
bare er sosialismen som betyr frihet fra
undertrykkelse og en virkelig løsning på
arbeiderklassens og det arbeidende folkets
problemer. Vi må agitere for målet for
kampen, oppdra flest mulig til å se dette
målet og bli villige til å kjempe for det. Alt
vi ellers gjør er underordna dette målet
Alle kamper vi kjemper i dag, må vi bruke
til å samle og organisere kreftene mot hele
det kapitalistiske systemet. Det betyr, at vi
gjennom hver enkelt kamp må forklare
studentene at det angrepet de nå er utsatt
for, er et utslag av hele det borgerlige klassediktaturet, at vi må lære dem å se hvem
som er venner og hvem som er fiender.
Disiplinærlover og ordensreglementer,
f.eks., er ikke utslag av en eller annen
gammel professors eller skolestyrers
lengsel tilbake til føydaltida, men et uttrykk for at det borgerlige diktaturet er i
ferd med å kaste den demokratiske maska,
fordi borgerskapet ikke !enger er i stand til

å holde de undertrykte nede ved å lure og
bedra dem, men må ty til åpen undertrykkelse. Yrkesforbud i arbeidslivet, utelukkelse av RV fra valgsendingene i TV, disiplinærreglementene på universiteter og
skoler, framstøtene for å forby AKP (m-1),
«ugraslukinga» i fagbevegelsen, alt er uttrykk for at de fascistiske tendensene vokser fram fordi borgerskapet ikke har råd til
å koste på seg noe «demokrati» når makta
deres begynner å bli trua. Dette må vi
forklare studentene, og vi må forklare
dem at bare sosialismen kan bringe virkelig demokrati for det arbeidende folket.
Vi må også vise studentene, gjennom
eksempler fra de sosialistiske landa, hvordan livet deres kommer til å bli forvandla
under sosialismen. Mange studenter hater
det verdensfjerne, innestengte livet på universitetene, der de går i 6-7 år og leser
bøker som har liten eller ingen forbindelse
med problemene i det virkelige livet. Under sosialismen forbindes teori med praksis, studiene tar utganspunkt i virkelige
problemer i det sosialistiske samfunnet, og
studentene jobber praktisk deler av året
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sammen med arbeiderne og bøndene for å
lære av dem. Mange studenter ønsker å
være til nytte for vanlige folk, de ønsker å
bruke faget sitt til å løse deres problemer.
Men fagene er slett ikke innre tta på det.
Fagene er innretta på å lure vanlige folk
og holde dem nede. Under sosialismen vil
det å tjene folket være formålet med alt arbeid som studentene gjør, og fagene vil
være innretta på å løse vanlige folks problemer og å bygge sosialismen. Svært
mange studenter er opprørt over det fundamentalt udemokratiske ved universitetssystemet, der studentene praktisk talt har
null innflytelse over studieordninger. eksamensordninger og alt som a går deres
daglige liv . og der lærerne pr. definisjon
har rett. fordi de er lærere. Under sosialismen vil det ikke være slik, der vil det herske virkelig demokrati på lærestedene.

Studentene undertrykkes hardt av det
terroristiske eksamensystemet i vårt samfunn . Under kulturrevolusjonen var nettopp det gamle eksamenssystemet noe det
ble tatt et kraftig oppgjør med. Mao kritiserte dette systemet hardt og sa at «vi behandler studentene som fienden>. Slik må
vi forklare studentene at sosialismen betyr
slutt på undertrykkinga og den eneste virkelige løsninga også på deres problemer.
Alt dette viser hvor stor betydning den
kommunistiske propagandaen har. Å utvikle en revolusjonær studentpolitikk krever derfor at vi utvikler et stort og variert
propagandaarbeid blant studentene, slik at
vi hele tida kan spre lærdommene av kampene, avsløre borgerskapets diktatur og
vise nødvendigheten av den sosialistiske
revolusjonen .

Bildet: Kina: Partikomiteens sek retær, lederen for arbeiderpropaganda/aget og forskere og
teknikere studerer marxismen og diskuterer situasjonen i klassekampen.
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Allsidige politiske avsløringer
Å utvikle en revolusjonær studentpolitikk betyr å utvikle en allsidig politisk
kamp, foreta allsidige politiske avsløringer. Dette er et hovedpoeng i Lenins
kamp mot den opportunistiske retninga
som ble kalt «økonomismen». Økonomistene ville snevre inn arbeiderklassens
kamp til ett område, det økonomiske. De
hevda at «den økonomiske kampen er det
videst anvendelige middel til å trekke massene med i den aktive, politiske kampen11.
Mot dette hevda Lenin at alle utslag av
tsardømmets undertrykkelse var viktig å
kjempe mot, og at den økonomiske kampen slett ikke var noe mer «anvendelig
middel» enn kampen mot alle andre former for undertrykkelse. Lenin hevda at
det var en plikt for sosialdemokratene å
føre en allsidig politisk kamp , foreta allsidige politiske avsløringer, å ta opp hvert
eneste overgrep fra selvherskerdømmet.
Dette var helt nødvendig for å utvikle arbeiderklassens politiske bevissthet. I «Hva
må gjøres» sier Lenin det slik: «Det er
nødvendig å benytte hvert eneste konkrete
utslag av undertrykkelsen til å drive agitasjon ... Og siden de mest forskjellige samfunnsklasser må lide under denne undertrykkelsen, siden den kommer til uttrykk
på de forskjelligste livs- og virkeområder,
det faglige, det almenborgerlige, det personlige, på familiens område, på det religiøse, det vitenskapelige område osv. osv.
- er det da ikke klart at vi ikke oppfyller
vår oppgave med å utvikle arbeidernes politiske bevissthet, dersom vi ikke påtar oss
å organisere en allsidig politisk avsløring
av selvherskerdømmet?»
Arbeiderklassen kan aldri bli revolusjonær innafor den snevre ramma av den
økonomiske kampen. Arbeiderklassen
kan heller aldri bli revolusjonær dersom
den bare interesserer seg for det som foregår innafor dens egen klasse.
Derfor må proletariatets fortropp gå i
spissen for å avsløre klassefiendens un-

dertrykkelse på alle områder, i alle undertrykte klasser og lag. Dette er helt nødvendig dersom arbeiderklassen skal utvikle
seg politisk og bli i stand til å styrte borgerskapet. Lenin sier at sosialdemokratene
må «forstå å samle og konsentrere alle de
dråper og bekker av folkeharme som det
russiske liv skaper i en mye større mengde
enn vi forestiller oss og tror, men som må
forenes til en eneste veldig strøm».
Mot økonomisme

Lenin peker altså på to viktige årsaker
til at det er nødvendig å ha en allsidig utvikla politikk, å foreta allsidige politiske
avsløringer:
l) Borgerskapets diktatur betyr undertrykkelse på alle områder av samfunnslivet , og undertrykkelse skaper
motstand, eller ihvertfall et potensiale
for motstand. Å styrte borgerskapet
er en kjempeoppgave. Skulle vi ikke
mobilisere alle kilder for motstand for
å løse denne oppgava, som Lenin sier:
samla alle dråper og bekker av folkeharme til en enste veldig strøm.
2) Arbeiderklassen kan ikke bli revolusjonær dersom den ikke nettopp lærer
å se at borgerskapets undertrykkelse
er altomfattende og kommer til uttrykk på en mengde forskjellige områder. Den kan heller ikke lære seg å
spille rollen som leder for alle de undertrykte klassenes revolusjonære
kamp dersom den ikke går i spissen
for en allsidig politisk kamp og allsidige politiske avsløringer.
Lenin snakka om arbeiderklassen. Men
er det ikke like klart at også en revolusjonær studentpolitikk må være allsidig? Studentene undertrykkes også på mange forskjellige måter, og vi må ta opp kampen
mot hver eneste form for undertrykkelse,
vi må samle alle dråper og bekker. Vi kan
heller ikke begrense oss til bare å ta opp og
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engasjere studentbevegelsen i den almene
politiske kampen i samfunnet, vi må ta
opp saker som knytter student evegelsen
til arbeiderklassens kamp , til kampen for å
forsvare sjølråderetten, til den revolusjonære ka mpen til folkene i andre deler av
verden. A It dette er nødvendig/or å ut vikle
studentenes politiske bevissthet og skape en
brei revolusjonær bevegelsen på lærestedene'
Har vi en slik politikk i dag? Nei, det
kommunistiske studentforbundets politikk
lider av mye av den samme sneverheten
som Lenin kritiserer hos økonomistene .
Vi har ment at det var nok o m vi dreiv
streikestøttearbeid for å knytte an til arbeiderklassens kamp og interessekamp for å
mobilisere på grunnlag av studentmassenes behov og interesser. Dette er en tankegang som ligger snu blende nær øko nomislenes syn på den økonomiske kampen
som det videste anvendelige middel til å
trekke massene med i den aktive politiske
kamp . Men hva med de kvinnel ige studen tene? Blir ikke de særegent undertrykt,
skal vi ikke mobilisere blant dem? Blir
ikke studentene språklig undertry kt? Ikke
nok med at det ikke finnes lærebøker på
det norske språket, bare på fornorska
dansk . l en god del fag er det ikke bøker på
fornorska dansk heller, bare på engelsk.
Studentene mister evnen til å skrive det
norske språket og utsettes for amerikansk
kulturimperialisme i sto r stil. Skal vi ikke
ha en politikk for å reise studentene mot
denne undertrykkelsen ? Hva med idretten? Den er en massebevegelsen også
blant studentene, og den har tor strategisk betydning, bl.a. militært. Idretten i
. Norge ledes av folk som Jan Staubo, som
vil akseptere de sør-afrikanske rasistene i
det gode selskap igjen. l 1980 er det olympiade i Moskva. Kampen for boikott av
den kan komme til å spille samme rolle
som kampen for boikott av 1936-oly mpiaden i Berlin. Trenger vi ikke ei linje for
idretten? Og hva med det anti-imperia/isti-

ske arbeidet? Den norske revolusjonen er
en del av verdensrevolusjonen . Det betyr
at alle revolusjonæ re klasser og folk har
interesse av å støtte hverandre. l dag blir
en tredje verdenskrig stad ig mer sa nnsynlig . l denne situasjonen skjerper betydninga av den internasjo nale solidariteten
seg. l «den langvarige krigen» oppsummerer Mao at en viktig faktor som er med på
å bestemme seier eller nederlag i krigen, er
internasjonal stø/le. Det gjelder for de folkene som kjemper i dag, og det gjelder for
oss . På universitetene er det dessuten
sterke pro-imperial istiske age nturer som
forsøker å vin ne studentene for den ene eller den andre su permakta. De pro-sovjetiske agenturene har også en viss framgang
med å framstille det å forsvare den norske
nasjonen mot sosialimperialismen som
smf.borgerlig nasjonalisme. Skulle vi ikke
ha ei linje for det anti-imperialistiske arbeidet og et bredt utvikla arbeid op dette feltet?
Hva med kulturen? Som forferdete
DNA-pamper helt riktig oppsummerte, så
fikk Vømmøl hele Norge til å synge om
« Partipam pan i LO og DNA» - en mer
effektiv form for politisk masseagitasjon
kan vi knapt tenke oss. Bør vi ikke ha ei
bevisst linje på å utvikle slike saker?
Hva med kampen mot den borgerlige
ideologien som studentene fores med på
universitetene? l lang tid har vi vært fulle
av forakt for «fagkritikk», fordi revisjonistene under denne merkelappen har angrepet all kamp for studentenes materielle interesser og spredd en masse ideologisk
søppel. Men det vi i virkeligheten har gjort
det er å nedlegge den teoretiske kampen , å
si at det ikke er nødvendig å kjempe mot
borgerskapets løgn og reaksjonære ideologi dersom den blir presentert som pensum .
Vi har ikke vært kjempende materialister, vi har levd i .fredelig sameksistens med
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de reaksjonære professorene. Skal vi la
dette fortsette?
Eksempel:
Streikerstøttearbeidet

Forstår vi betydninga av å ha en allsidig
utvikla politikk, vil det også bety noe for
linja vår på hvert enkelt felt. La oss ta elt
eksempel: streikestøttearbeidet. Streikestøttebevegelsen er en støltebevege/se for
alle rettferdige streiker, ikke en sjølstendig
kamporganisasjon som stiller egne krav
og kjemper dor dem . Betyr det at streikestøttearbeidet er uten enhver politisk betydning, at vi ikke skal bruke streikestøttearbeidet til å utvikle massene politisk og avsløre borgerskapets diktatur? Nei , det betyr det ikke. Men hvordan har vi sett på
streikestøttebevegelsen? Vi har sett på den
som et kassaapparat, da sjølsagt med ett
eneste mål: å sope inn penger. Åssen har
det tedd seg i praksis? Ved alle større,
ulovlige streiker i Norge har vi sverma
over lærestedene med innsamlingsbøssene
våre og samla inn penger, masse penger.
Det er bra. Men hva har vi gjort med mindre streiker og konflikter der store pengebidrag ikke var så nødvendige? Lite eller
ingenting. Ta eksempler som Tromsfisk,
oppsigelsene ved EB, ved Noblikk-Sannem. Er det ikke viktig å spre kjennskap til
disse groteske angrepene på arbeidernes
demokratiske rettigheter, å samle støtte for
den kampen disse folka fører? Jo, sjølsagt
er det viktig dersom vi også ser støttearbeidet som en måte å avsløre det borgerlige
diktaturet på, en måte å samle motstanden
mot klasseundertrykkinga til en eneste
veldig strøm. Men slik tenker sjølsagt ikke
kassaapparatet.
Hva med såkalte «lovlige» streiker, som
har fått pengebidrag fra forbundet? Hva
har vi gjort med dem? Jo, kassaapparatet
har tenkt: «De folka får penger fra forbundet, så de klarer seg.» Er det ikke politisk
viktig å vise disse folka at den utskjelte
streikestøttebevegelsen virkelig støtter alle
rettferdige streiker, at når forbundsledel-

sen begynner med sitt press og sitt lureri ,
så har de en støtte i ryggen som aldri svikter, nemlig streikestøttekomiteene? Jo,
sjølsagt er det det, dersom en også ser på
streikestøttearbeidet som en måte å brekke
arbeiderklassen løs fra arbeideraristokratenes innflytelse på. Hva med streiker i utlandet, typografstreikern ved BT og nå de
engelske arbeidernes streik ved Grunwick .
Hva tenker kassaapparatet om dem? Så
langt som over landegrensene klarer ikke
kassaapparatet å tenke. Men dersom vi
også ser streikestøttearbeidet som et middel til å oppdra massene til internasjonal ·
solidaritet, så er det klart at det er av stor
politisk betydning å drive støttearbeid for
streiker i utlandet. Hva med aksjonen til
laksefiskerne i Mausundvær? Ja, de er jo
for det første ikke arbeidere, for det andre
sa de at de ikke trengte økonomisk støtte.
Da tenkte kassaapparatet: Dette er ihvertfall ikke noe for meg! Men det er også noe
som heter moralsk og politisk støtte, det er
noe som heter å gjøre saka kjent, propagandere for den og få mange andre til å
støtte den . Gjorde kassaapparatet det? Nei,
sjølsagt ikke. Mausundfiskerne er representanter for ei gruppe som er arbeiderklassens nærmeste strategiske allierte i den
sosialistiske revolusjonen. Uten dem blir
det ingen revolusjon. Er det ikke politisk
viktig, at en bevegelse som har gjort seg
kjent som den mest konsekvente støtten til
arbeidere i kamp, også driver et energisk
støttearbeid for fiskerne? Vil ikke det bidra
til å utbygge den strategiske nødvendige
enheten mellom arbeiderklassen og fiskerne? Jo, sjølsagt. Hva med SAS-streiken? Der stilte f.eks . flyvertinnene en
rekke riktige og helt rettferdige kvinnekrav . Hva gjorde kassaapparatet da? Jo,
kassaapparatet har en slags politisk bevissthet, og den går ut på at bare arbeidere ·
med stor A fortjener støtte. Hvorfor det?
Er ikke flyvertinnene ei undertrykt og utbytta gruppe? Stilte de ikke rettferdige
krav? Stilte de ikke til og med krav som er
en viktig del av den progressive kvinnebe-
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vegelsens program, som f.eks. kravet om
utvidet svangerskapspermisjon? Jo, de
gjorde det. Men det sneversynte kassaapparatet skjønner ikke at alt arbeid vi gjør,
er underordna det store målet: den sosialistiske revolusjonen, og at det er viktig å
reise kampen og den politiske bevisstheten
også i undertrykte grupper utafor kjerneproletariatet og proletariatet.
Hva viser dette? Jo, det viser at vi ikke
har hatt et streikestøttearbeid som har hatt
som bevisst siktemål å samle og organisere
krefter for den sosialistiske revolusjonen .
Hadde vi hatt et slikt siktemål, så hadde vi
kvitta oss med sneverheten, vi adde utnytta enhver konflikt, enten den omfatta

to eller l O 000 folk, til å avsløre det borgerlige diktaturet og øke motstanden mot
det, vi hadde sett betydninga av propagandaarbeid og ikke bare pengeinnsamlinger,
vi hadde skjø nt at den strategiske betydninga av enhetsfronten mellom alle revolusjonære klasser og lag også i dag krever
et aktivt støttearbeid for de kampene som
føres utafor kjerneproletariatet, vi hadde
skjønt at den internasjonale solidariteten
er av helt sentral betydning. I stedet for en
slik allsidig streikestøttebevegelse har vi
idag et snevert, økonomisk kassaapparat.
Denne snevre økonomismen må vi gjøre
opp med , både i politikken vår som helhet,
og på hvert enkelt felt.

De særegne interessene og behova til studentene
For å ha en revolusjonær studentpolitikk, må vi ta utganspunkt i de særegne interessene og behova til studentene, de særegne trekka ved studentene. Hvorfor er
dette viktig? Det er viktig fordi studentene
blir særegent undertrykt, fordi borgerskapets diktatur rammer dem på et særegent
vis. Vi kommunister arbeider etler masselinja , og det betyr bl.a. at vi tar utgangspunkt i de problemene folk sjøl kjenner på
kroppen , det de sjøl opplever, for å trekke
dem inn i den politiske kampen . Vi må
vise at vi har svar på, har en p litikk for,
de sakene som interesserer og opptar studentene. Vi må også gi arbeider vårt en
.form som kan fenge blant studentene, som
gjør at de blir interessert i å lytte til oss, til
å delta i våre aksjoner. Vi har ofte hatt en
helt feilaktig innstilling til dette. Vi har
forlangt at studentene skulle tilpasse seg
oss, at de skulle forandre seg lik at de
passa til vår måte å drive politikk på, at de
skulle interessere seg bare for det snevre
området vi mente de burde interessere seg
for, i stedet for omvendt: at vi skulle
komme dem i møte og utvikle en politikk i
tråd med masselinjas prinsipper. Eksempler: Hvem har ikke strevd med å få folk
med å FFF-komiteer foran l. mai, og fått

til svar: Nei, jeg har ikke tid, jeg må ha tid
til å drive fag, jeg må lese til eksamen.
Hvordan har vi reagert? Jo, vi har tenkt:
streber og fagidiot! og så ferdig med det.
Men er en student som er interessert i fag
og leser fag en fagidiot? Nei, sjølsagt ikke,
han er en helt van lig student, for studenter
går jo faktisk på universiteter og skoler for
å studere fag. Hvis vi skal se på det at studentene leser fag som et hinder i arbeidet
med å få dem i politisk bevegelse, ja da
kan vi like godt gi opp med det samme.
Hva burde vi gjøre? Vi burde sjølsagt ta
utgangspunkt i faginteressen (det er til og
med en positiv egenskap ved studenter at
de er in teressert i teoretisk arbeid, interesserte i å studere og trena i å lese og skrive),
diskutere innholdet i faget med dem , få
dem til å forstå hvordan borgerskapets
pensum, som vanligvis både er tørt og kjedelig, gir en fullstendig forvrengt framstilling av virkeligheten, vi burde inspirere
dem til å lese marxistiske bøker , vi burde
mobilisere dem til aksjoner for å få marxistiske, progressive og hederlige bøker
inn i pensum i stedet for det rasket storparten av studentene fores med i dag. Vi
burde utnytte den positive egenskapen ved
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studentene som består i at de er interessert
i teori, til å vise dem at på univ. får de steiner for brød - vi bør vise dem hvor de
kan finne brødet og gå i spissen for å hive
steinene tilbake på borgerskapet.
Eksamensterror
Så er det eksamen. Er det utslag av strebing å være redd for eksamen? Nei, det er
helt naturlig. Eksamen er terror på lærestedene i dag. Vår oppgave er sjølsagt å gå i
spissen for kampen mot dette terrorsystemet i stedet for å fordømme dem som undertrykkes av det. Kanskje flere studenter
ville være med i FFF-komiteene dersom vi
stilte paroler og gjennomførte aksjoner for
et bedre pensum og mot terroristiske eksamensformer i stedet for å invitere dem utelukkende til langdryge innledninger om
FFFs almene plattform. Sjølsagt finnes det
strebere og fagidioter blant studentene, og
universitetssystemet forsøker aktivt å oppmuntre slike tendenser. Men å stemple
alle utenom oss sjøl som fagidioter og strebere, det er å vise forakt for de vanlige studentene og ingenting annet.
Et annet eksempel: Et trekk ved studenter og intellektuelle er at de har vanskeligere for å innordne seg streng organisering og fast disiplin enn arbeiderklassen
har. Dette er en svakhet ved de intellektuelle som bl.a. Lenin pekte på i polemikken
rundt hvilke vedtekter de russiske sosialdemokratiske partiet skulle ha. Det er riktig av oss å ta hensyn til denne særegne
svakheten ved mmåten studentene i arbeidet vårt - på denne måten at vi legger
særskilt vekt på å diskutere betydninga av
stram organisering og fast disiplin i det revolusjonære arbeidet, og oppdra studentene til å se at individualistiske feil er en
truse! mot df'n revolusjonære enhten.
Men er det slik vi har sett på saka? Nei, vi
har ofte brukt studentenes motstand mot
disiplin og organisering som en unnsky ldning for vår manglende evne til å trekke
dem med i organisert arbeid. Når studentene ikke ville være med i FFF, i RV-grupper, ikke vil melde seg inn i NKS, trass i at

de er enige i de fleste av våre politiske
synspunkter, så har vi fnyst og sagt: Individualister! Tåler ikke organisering og di·
siplin!
Kamerater, er det slik det henger sammen? Nei , det er ikke slik. Før l. mai
snakka jeg med en progressiv student og
spurte om han ville være med i l. mai-komiteen. Nei, nei , ikke komiteer, sa han
forferda. Jeg orker ikke å sitte på sånne
lange og kjedelige møter! Men jeg kan
godt samle underskrifter og dele ut løpesedler, og jeg synes det er veldig bra at
dere er interessert i å trekke meg med i politisk arbeid. Hva var grunnen til at vi ikke
fikk organisert denne kameraten i FFF-komiteen? Var det hans motstand mot organisering og disiplin? Nei, det var våre egne
byråkratiske feil, at arbeidet i FFF-komiteen var dødt, byråkratisk og kjedelig som
skremte ham vekk. l stedet for å beskylde
studentene for å være udisiplinerte individualister, burde vi rette søkelyset mot vårt
eget arbeid, og se om det vi har å tilby er
noe som virker utfordrende på studentenes lærelyst og virketrang, eller om det er
stivbeint byråkrati og tomme ritualer.
Mot all undertrykking

Synes vi den undertrykkelsen som rammer vanlige studenter er viktig, noe å reise
kamp mot? Eller synes vi egentlig denne
undertrykkinga er naturlig og rimelig og
ingenting å bråke for ? Det er synd å si det,
men i en del tilfeller virker det som om vi
nærmest har den siste holdninga. To eksempler: Ei jente søkte om å få flytte over
fra barnevernsakademiet i Trondheim til
barnevernsakademiet i Oslo. Årsaken til
dette var at hun hadde mann og barn i
Oslo, og at hun derfor hadde valget mellom å avbryte skolegangen eller treffe
mann og barn ytterst sporadisk i den tida
hun gikk på skole. Barnevernsakademiet
nekta å la henne flytte over. Hva gjorde de
revolusjonære studentene på barnevernsakademiet med et? Skam å si , så gjorde de i
første omgang ingenting. At ett menneske
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ble utsatt for et overgrep var det noe å
bråke med? Ja , kanskje «forsto» de også
skolens argumenter om at s ulle denne
jenta slippe inn på skolen, så ville det gå
utover andre. Seinere innså de at dette var
et helt reaksjonært standpu kt. De tok
opp saka til jenta, aksjonerte for den og
vant: Skolen ble tvunget til å ta jenta inn!
Et annet eksempel: Kampen mot disiplinærlova på universitetet i Oslo. Det er ei
lov som vil innebære det tilsvarende av yrkesforbud for progressive, politisk aktive
studenter - fordi en kan dømmes til to
års utvisning for f.eks , å ha deltatt i politiske demonstrasjoner. Dette har NKS gått i
spissen for å kjempe mot og det er bra og
hell riklig. Men disiplinærlova innebærer
mer. Den innebærer også at studenter kan
utvises fra universitetet for to år dersom
de blir grepet i fusk til eksamen. Hvordan
har vi reagert på det? Den som har lest løpesedler o.l. om kampen mot disiplinærlova, vil ha sett at der har det stått:
aUniversilelsledelsen prøver å framstille
det som om disiplinærreglementet er hell
uskyldig ment, og tar sikte på å ramme saker som fusk , tyveri o.l. » Hva betyr dette
egentlig? Jo, det betyr at vi mener det er
« uskyldig» å utvise studenter i to år dersom de fusker til eksamen! Hvorfor hender det at studentene fusker? Er det fordi
de er late og lite arbeidsvillige, fordi de vil
snike seg til gode karakterer uten å gjøre
en innsats for det, slik reaksjonære professorer og lærere hevder? Nei , slik er det
ikke. Det er selve universilelssyslemel som
tvinger en del studenter til å fuske, fordi de
må ha en viss karakter for å få jobb eller
for å kunne studere videre, fordi de må stå
for ikke å miste lån og stipend. Lesepresset
er hardt, det k-an være mange grunner til
at en ikke greier å henge med: økonomiske
problemer så en må jobbe ved siden av,
unger og ingen daghjemsplass osv. Skal vi
si at det er O.K. at studenter som rammes
av disse forholda, og derfor tvinges til å
fuske, blir utvist fra universitetet i to år?
Skal vi kalle en slik regel en «uskyldig» re-

gel? Nei, det er å stille seg på borgerskapets side og forsvare undertrykkelsen, i
stedet for å stille seg på studentmassenes
side og reise kampen mot de overgrepene
som rammer dem.
Vi må renske ul alle lendenser li/ å se på
sludenlene som slreberske fagidioler og
udisiplinerle individua/isler som rammes
av rimelig under/rykking og uskyldige
overgrep. Vi må se på studentene som ei
undertrykt gruppe med et stort revolusjonært potensial - vi må finne ut hvordan
studentene merker undertrykkinga og
hvordan vi kan utforme en politikk som er
tilpassa studentenes særegne behov og interesser, og som derfor er i stand til å utløse det store revolusjonære potensialet.
At vi skal ha en politikk som er innretta
på studentenes særegne behov , interesser
og trekk , betyr sjølsagt ikke at vi skal ha
en /a ugsmessig snever s/udenlpolilikk som
bare interesserer seg for det som foregår i
studentverdenen og betrakter alt annet
som «ikke vårt bord» ... Slik !enkle vi en
gang: Like etter at NKS var stifta, var det
mange kamerater som mente at NKS bare
hadde ei oppgave, og det var å drive interessekamp blant studentene. Da det store
oppsvinget i streikekampene i arbeiderklassen begynte, var mange kamerater mol
å drive støttearbeid for streikene, fordi det
ville gå ut over NKS' «egentlige» oppgave.
Er det ikke den revolusjonære studentbevegelsen «egentlig oppgave» å mobilisere
studentene til støtte for den mest revolusjonære, den ledende klassens kamper, til
å lære av disse kampene? Jo, sjølsagt. En
studentbevegelse som ikke står under arbeiderklassens ledelse, som ikke smelter
sin kamp sammen med arbeiderklassens,
kan ikke bli noen revolusjonær kraft. Siden , da vi mente at vi hadde skjønt dette,
så gjorde vi den stikk motsatte feilen: Vi
frakjente studentkampen enhver sjølstendig betydning og så på studentene utelukkende som støttespillere for arbeiderklassen . Fra å være forbundets «egentlige»
oppgave ble interessekampen et slags
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tabu. Begge disse linjene er stikk i strid
med det Lenin sier i de sitatene som er
trukket fram tidligere i denne innledninga.
Lenin peker både på betydninga av å
trekke student bevegelsen inn under den ledende klassens og partiets ledelse, og på
betydninga av å delta i studentenes egne
kamper mot den undertry kkinga som rammer dem sjøl. Vi må utvikle en politikk
innretta på studentenes særegne behov,
interesser og trekk nettopp for å kunne utvikle studentene politisk og trekke dem
med i den store, felles kampen for å styrte
borgerskapets diktatur.

Oppsummering

l)

Studentene er økonomisk undertrykt.
VErdien av stipendiene synker stadig,
og foran seg har studentene et liv som
gjeldsslaver for å betale studielånet.
Lånekassa setter strenge rammer for
hvor lang tid studentene kan bruke på
et fag og fortsatt få lån og stipend.
Studentene har ikke engang rett til å
forhandle med sin motpart- staten,
om de økonomiske kåra. Studentenes
«lønnsoppgjør» kommer i form av
statsbudsjettet, og her er ikke snakk,
veerken om forhandlinger eller avsStudentene tilhører videre ei bestemt altemninger.
dersgruppe, og har en del trekk og proble2) Studentenes demokratiske relligheter
mer som er knytta til det. For gutta melder
blir trampa på. Den foreslåtte disiplispørsmålet om militærtjenesten seg i
nærlova som innebærer at studenter
denne alderen. Skal de gå inn i militæret
kan
utvises for to år for politisk virkpå vanlig vis, skal de nekte militæret eller
somhet, og tilsvarende reglementer
gå inn i forsvaret med en bevisst politisk
rundt på skolene, er hittil det verste
hensikt? Dette er spørsmål som melder seg
eksemplet. Et annet eksempel er den
for tusenvis av studenter, og vi må gå ofstatsdikterte valgordninga, som tar
fensivt ut med en politikk som gir svar på
sikte på å undergrave allmøtene og
spørsmåla deres. For jentene er spørsmål
fratar studentene retten til å tilbakeomkring abort og prevensjon særlig aktukalle representantene sine når de ikke
elle. For å overbevise seg om det, trenger
lenger
har tillit til dem. Både på skoler
en bare gå inn på jentetoalettet på et uniog universiteter er det gjort flere forversitet eller en større skole. «Nå har jeg
søk på å innføre veggavisforbud. I
hatt noia i to uker, men igår fikk jeg veka!
Tromsø ble en student suspendert fra
Hurra!» skriver ei studentjente full av letbusjettutvalget i Samskipnaden fordi
telse, mens ei annen ikke har vært så helhan offentligjorde for studentene at
dig: <deg er gravid og kan ikke tenke meg
Samskipnaden planla høye prisstigå gifte meg med faren . Jeg har nettopp beninger. Da studentene aksjonerte mot
gynt på studiet og vil ikke gi det opp. Hva
suspensjonen, ble de utsatt for politiskal jeg gjøre?» skriver hun. Andre stuvold fra politi tilkalt av universitetsdidentjenter har skrevet gode tips nedover
rektør Haugli. Seinere er to studenter
om hvordan en skal te seg for å få abort.
blitt dømt i byretten for «urettmessig
<deg blir tjukk av p-pillen, og har tenkt å
å
ha trengt seg inn på samskipnadens
sette inn spiral. Er den sikker?» skriver en
eiendom» . På Nesna lærerskole ble
tredje. Nå er det jo bra at studentjentene
en hel klasse trua med utvisning fordi
har doveggene å spørre til råds når det
de aksjonerte mot et angrep på eleveoppstår problemer. Men burde vi ikke
nes demokratiske rettigheter.
kreve at det fantes andre muligheter? Sjøl3) Boligforholda for studentene er elenbestemt abort og skikkelig prevensjonsveidige. Hybeltilværelse for blodpriser er
ledning er krav som tusenvis av studentstudentenes situasjon, enten de bor på
jenter kan mobiliseres bak, dersom vi går i
studentbyer, elevheimer eller privat
spissen .
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4)

5)

med husmannskontrakt og alle mulige restriksjoner på privatlivet. Studentene har en lang tradisjon i boligkamp på studentybene - i vinter og
vår har f.eks . 3 studentbyer i Bergen
vært i husleiestreik , studentene ved
lærerskolen på Eik har kjempa mot
en grisk studentheimbestyrer og ble
trua med utkastelse.
Den sosiale undertrykkinga av studentene er hard, særlig på store steder
som f.eks. Blindern. Svært mange
studenter rammes av sosial isolasjon
og ensomhet. Psykiske problemer er
utbredt, og sjølmordsraten på studentbyene er skremmende høy. Psykiatere og psykologer vil kanskje se
dette som nok et bevis på at ungdommen strever med å finne seg sjøl , men
vi må se det som det det er: en fortvilt
reaksjon på undertrykkelsen.
Studentjentene er undertrykt . Jeg har

allerede nevnt abort og prevensjon.
Køene og ventetida ved f.eks. helsestasjonen for studenter i Oslo er så
lang at du må være sjøldisiplinert som
ei nonne for å skaffe deg prevensjonsmidler der. Daghjemssituasjonen er
fortvilt- 330 daghjemsplasser i Oslo
til 20 000 studenter - egentlig betyr
det at det er forbudt for studenter å ha
unger. U ndervisningstidene legges
ofte på tider da daghjemmene ikke er
åpne, så sjøl om du er griseheldig nok
til å få en daghjemsplass, kan du ikke
følge studiet.
6) Eksamenssystemet og /esepresset skal
terrorisere studentene til å pugge pensum og ikke tenke sjøl. Står du ikke til
eksamen, risikerer du å miste lån og
stipend, du risikerer å måtte kutte ut
hele studiet.
Alt dette må vi ha en politikk for , må vi
reise kampen mot.

Knytte til arbeiderklassen
Jeg har vist at intelligensian og studentene bare kan spille en rolle i samfunnet
knytta til den ene eller andre klassen . Derfor er det helt nødvendig at den revolusjonære studentbevegelsen har nær kontakt
med, og står under ledelse av arbeiderklassen. Men hvordan skal dette skje? Sjølsagt
er det nødvendig å solidarisere seg med
den kampen arbeiderklassen føre r idag,
drive strekestøttearbied o.l. Men den revolusjonære kampen spenner over et mye videre felt enn dette, sist og ikke minst er
den til slutt en kamp om statsmakta, en
kamp for å knuse borgerskapet statsapparat og opprette. arbeiderklassens diktatur,
og for å fortsette klassekampen under sosialismen. Denne kampen kan bare ledes av
et kommunistisk parti.
Særlig revisjonistene i SV hevder at
dette er feilaktig, at det er «sekterisme»
osv. Sjøl mener de at studentbevegelsen

skal knytte seg til «arbeiderbevegelsen»,
og gjennom eksempler viser de hva de mener er «arbeiderbevegelsen» idag. Når
dette skal framstilles på en klar måte, skriver de lange artikler i bladene si ne med
svære bilder av Morten Jørgensen (leder
av Universitetet SV) i dyp samtale med
fagforeningspampen Ove Larsen. For det
første er det sånn at alle pampene som
universitetet SV vil knytte studentbevegelsen til, sjøl er SYere, sånn at « redselen»
for «partisekterisme» kan ikke stikke så
veldig dypt. For det andre så utmerker
disse « representanter for arbeiderklassen»
seg med å være noen av de fremste til å gå
i spissen for å suspendere og trakasere
kampvillige arbeidere eller enhver annen
opposisjon (f.eks. gikk Ove Larsen i spissen for å suspendere sin egen partifelle, Richardsen, fordi han ble for brysom som
verneombud på Nyland Vest). Men for det
tredje er det ikke tilstrekkelig for den revo-
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lusjonære studentbevegelsen å knytte seg
til fagforeninger o.l. sjøl om disse blir leda
av kampvillige arbeidere. Disse· organisasjonene er retta inn på en viss form for
kamp, i hovedsak å forsvare og slåss for
arbeidernes kår idag, og er ikke i stand til å
lede en revolusjonær bevegelse
Lenin sier det sån n om de som ikke innser at en revolusjonær bevegelse må ledes
av et kommunistisk parti: «Nemlig at tilhengerne av den «rei ne og enkle arbeiderbevegelsen»,_ tilbederne av de næreste
«organisatoriske» forbindelser (uttrykk
fra Rabotsjeje Djelo) med den proletariske
kampen, motstandere av alle ikke-arbeider-intellektuelle (også sosialistiske intellektuelle) er tvunget til å ty til argumentene til de borgerlige «reine trade-unionistene» for å forsvare stillinga si ... Dette viser (noe Rabotsjeje Djelo ikke kan fatte) at
all tilbedelse av spontaniteten i arbeiderbevegelsen, all forringing av rolla til «det bevisste element», av rolla til sosialdemokratiet, betyr å styrke innflytelsen fra den borgerlige ideologien over arbeiderne, helt
uavhengig av om den som forringer denne
rolla ønsker det eller ikke.» (Lenin: Hva
Må Gjøres, Bd. 2. oktober, s. 48)
Den revolusjonære bevegelsen blant
studentene må knytte seg til, og stå under
ledelse av det kommunistiske partiet.
Dette partiet er idag AKP (m-1).

Norges Kommunistiske
Studentforbund

For å sette ut i livet sin politikk blant
studentene trenger det kommunistiske
partiet et kommunistisk studentforbund. ·
Dette forbundet er partiets fremste redskap i kampen for å vinne studentene for
arbeiderklassen og kommunismen. Men
viss vi mener at det er et sentralt trekk ved
studentene at de er lett bevegelige og at
mange kan vinnes for arbeiderklassen,
kan vi ikke si oss fornøyd med at dette forbundet organiserer et lite antall studenter.

Et av de fremste måla på i hvor stor grad
vi har lykkes i å vinne studentene for arbeiderklassen er om det kommunistiske studenforbundet er en virkelig kommunistisk
masseorganisasjon.
Derfor er det en sentral oppgave å verve
breit til Norges Kommunistiske Studentforbund, når vi skal utvikle en revolusjonær studentpolitikk. Mange kamerater
innser ikke at dette er riktig , men trur at
dette er en umulig oppgave, og betrakter
dagens styrkeforhold mellom NKS og de
borgerlige organisasjonene som et slags
«naturlig» fordeling. De kameratene som
står på ei sånn linje har ikke skjønt det
særegne med studentene: at de som en lett
bevegelig gruppe i samfunnet, er mulig å
vinne for arbeiderklassen i stort antall.
Heller ikke har de skjønt at dette er en
kamp om innflytelsen og hegemoni i studentmassen, ja i siste instans en «kamp
om sjeler». Fordi studentene vil vakle i
klassekampen og bare spille en rolle i samfunnet knytta til den ene eller andre hovedklassen, så finners det ikke noen
« naturlig» fordeling . Denne fordelinga
avgjøres av en ting: kampen mellom klassene, kampen mellom borgerskapet og arbeiderklassen i studentmassen.
I dag har vi et kommunistisk studentforbund - NKS. Det er ingen hemmelighet at dette forbundet har mange feil, og at
det på mange områder kommer til kort i
forhold til de krava vi må stille til et kommunistisk studentforbund. Det er ennå
ikke slik at NKS øyeblikkelig stiller seg i
spissen der kampen krever det.
NKS har både sekteriske og byråkratiske feil , det ser både vi som er innafor og
de som er utafor. Disse feila er det viktige
at vi tar et grundig oppgjør med, vi bør
slett ikke prøve å skjule dem eller unnskylde dem. Her bør vi lære av Mao Tsetung. Hans parti leda den største revolusjonen verden hittil har sett, og de kinesiske kommunistene hadde forsåvidt all
grunn til å være fornøyde med seg sjøl.
Men Mao slutta likevel aldri å peke på feil
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og mangler i partiets arbeid , g han la ikke
fingrene imellom når han kritiserte. Han
sam menlikna dårlige propagandaartikler
med «sti nkende fotkluten> og med de hese
skrikene til ei kråke. Men uansett hvor
hardt han kritiserte, så glemte han aldri å
dra ski llelinja mellom revolu jon og kontrarevolusjon. mellom Yenan og Sian . Yenan var hovedkvarteret for Kinas kommunistiske partis sentralkom ite fra januar
19 3 7 til mars 194 7, Si an var det reaksjonære Kuomintangveldets sentrum i nordvestre Kina. «En del forstår ikke å dra
denne skillelinja», sa Mao Tsetung. «Når
de bekjemper byråkratiet snakker de for
eksempel om Yenan som om «ingenting
er riktig» der og unnlater å gjøre en sammenlikning og skille mellom byråkratiet i
Yenan og Sian. Dette er grun nleggende feilaktig».
Dette er viktig å huske. F r en student
som ønsker å kjempe mot borgerskapet og

imperialismen, for den sosialistiske revolusjonen , finnes det bare en mulighet: å
slutte seg til NKS, til AKP (m-Os studentforbund . Tross alle feil og mangler er det
en grunnleggende forskjell mellom NKS
og alle andre partipolitiske organisasjoner
som arbeider blant studentene, og det er
forskjellen mellom revolusjon og kontrarevolusjon. NKS står på ei grunnleggende
riktig linje og har medlemmer og sympatisører som ønsker å kjempe for revolusjonens sak , derfor kan NKS kvitte seg med
feila og gå framover. Alle de a ndre organisasjonene står i imperialismens ·og borgerskapets tjeneste og kan bare gå en vei: til
historias skraphaug . Derfor oppfordrer vi
alle progressive og revolusjonære studenter til ikke å la seg skremme av en og annen skitten fotklut, men bli med i NKS, bli
en aktiv kjemper for revousjonens sak og
gi fotklutene en ordentlig omgang med
grønnsåpe.

Proletarisk internasjonalisme
Vi må støtte den revolusjonæ re kampen
mot imperialismen og kapi talismen som
føres av folkene i andre land , og av de undertrykte nasjonene i vårt eget land. Den
proletariske internasjonalismen er uats killelig forbundet med det å ha ei revolusjonær linje, for den norske rev lusjonen er
en del av verdensrevolusjonen, og alle un-'
dertrykte og utbytta har felles interesser i
kampen mot imperialismen . Den proletariske internasjonalismen er ikke et delspørsmål, en «oppgave» blant mange andre, men et spørsmål om å ha ei revolusjonær linje eller ikke.
La oss ta utgangspunkt i kampene som
føres av folkene i den tredje verden . Allerede i l 906 påv iste Lenin at de nasjonale
revolusjonene i kolonilanda var en del av
den proletariske verdensrevolusjonen. I
dag har disse kampene en mye større
sty rke enn de hadde den ga g, og de er

langt mer poltisk framskredne. Over hele
den tredje verden finnes væpna frigjøringsbevegelser, som driver folkekrig mot
imperialismen. Ja, partiprogrammet slår
fast at disse kampene er hoveddrivkrafta i
verdensrevolusjonen i dag , den største truselen mot det imperialistiske verdenssystemet og de to imperialistiske supermaktene
spesielt. Er ikke det viktig for oss revolusjonære studenter? Er det ikke viktig å
drive solidaritetsarbeid og propagandere
erfaringene fra den væpna frigjøringskampen? Ja, hvis vi ikke mener det, så kan vi
ikke mene at revolusjonen er noe viktig .
I « Leninismens grunnlag» skrev Stalin
om den 2. internasjonale og kolonienes
frigjøringskam p: «Tidligere omfattet det
nasjonale spørsmål i alminnelighet en liten
krets spørsmål, som hovedsaklig berørte
«kultun>-nasjonene. Irlendere, ungarere,
polakker, finner, serbere og noen andre
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Bildet: Skoleelever i spissen for kampen
mot det rasistiske Vorster-regimet i Azania .

nasjonaliteter i Europa - det var den
krets av ikkeberettigete folk hvis skjebne
interesserte heltene i den 2. internasjonale.
Asias og Afrikas folkeslag som teller dusinvis og hundrevis av millioner, som
stønner under den nasjonale undertrykkelse i dens groveste og grusomste form ,
ble som regel oversett. En våget ikke å sidestille hvite og svarte, «siviliserte» og
«usiviliserte». To-tre intetsigende og søtsure resolusjoner som omhyggelig omgikk
spørsmålet om kolinienes befrielse - det
var alt lederne i Den 2. internasjonale
kunne rose seg av.»
Vi vet alle hvordan det gikk med lederne for den 2. internasjop.ale. De endte
opp som forrædere - ikke bare mot folkene i kolinilanda, men også mot revolusjonen i sitt eget land. De endte med å
støtte sitt eget borgerskaps urettferdige røverkrig med proletariatet som kanonføde.
De endte som sosialsjåvinister og imperialismens støttespillere tvers IgJennom.
Dette viser at det ikke går an å være
«revolusjonær» bare på egne vegne. En. ten er du proletarisk internasjonalist- eller du er mot revolusjonen .

Utvikle arbeid blant studentmassene
A ha en revolusjonær studentpolitikk
betyr å ha et bredt utvikla massearbeid og
nær kontakt med studentmassene. Mao
Tsetung har brukt bildet med at kommunistene skal være i massene som fisken i
vannet. Med det mener han sjølsagt at det
er blant massene kommunistene har sitt
rette element, og at en kommunistisk organisasjon atskilt fra massebevegelsen er
fullstedig meningsløs. Er de kommunistiske studentene som fisken i vannet i dag?
Nei, ofte er det slik at vi kaver og gisper
som fisk på land. Medstudentene ser ikke
noe til oss, før vi kommer farende ei ukes
tid før l . mmi og skal ha dem til å skrive
under på ei liste. Hva skal vi gjøre med
dette?

Kamerater, vi må snu tvert om på stilen
vår. Alle steder der studentene er, der må
vi være. Og det betyr først og fremst at vi
må være på lærestedene, Vi må delta på
kollekvier og seminarer, vi må delta i arbeidet i fag- og elevutvalgene, vi må være
med i instituttforeningene og vi må skrive
i institutt- og skolebladnene der slike finnes. A arbeide i tråd med masselinja betyr
å arbeide der hvor massene finnes, i stedet
for å stå i trygg avstand og rope gjennom
megafon: kom til oss! kom til oss! Faktisk
er det kommunistenes plikt å komme til
massene!

Men samtidig er det viktig at vi alltid
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husker på hvorfor vi er blant studentmassene, og at vi har en bevisst plan med det
vi gjør. Vi er blant studentmassene for å
reise dem til kamp og mobili ere dem for
den sosialistiske revolusjonen. Gjør vi
ikke det, hjelper det ikke en døyt hvor
mange kollokvier vi deltar i, og hvor
mange studenter vi kjenner. Da glir vi
bare umerkelig opp i massene uten å utvikle bevegelsen blant dem, uten å bli ledere - vi blir vann i vannet, og det er
ikke et hår bedre enn å være fisk på land .
Hovedproblemet nå er imidlertid å stupe
uti. Et eksempel på h vordan vi bør jobbe:
På Psykologisk institutt i Oslo kunne en
under bryggearbeiderstreiken lese følgende veggavis: «Studentene på sosialklinisk kurs forplikter seg til å samle inn en
fast sum i uka til de streikende bryggearbeiderne så lenge streiken va rer. Vi utfordrer andre kurs til å gjøre det samme 1«
Dette hadde kurset vedtatt etter diskusjon
og avstemning . De kameratene som fulgte
dette kurset, hadde fått tak i en riktig ende.
Om vi jobba systematisk på denne måten
med alle politiske saker, så ville det bli en
ganske annen bredde over arbeidet vårt
enn det er i dag. Et annet eksempel : På et
institutt har revisjonistene oppretta et fagkritisk forum som trekker ga ske mange
studenter, fordi det er det eneste tilbudet
av denne typen. Denne fo reninga har
kommunistene boikotta. Så hendte det seg
at revisjonistene hadde bestem t seg for å ta
rotta på kommunistene i forb indelse med
forvernsentersaka, og inviterte en kommunist til å innlede mot en av deres egne.
Og da kunne en jo for skams kyld ikke si
nei. En god del vanlige, progressive studenter hadde møtt opp fordi forvernsentersaka interesserte dem , og de rista forferda på hue etter som revisjo nistene vrei
av seg det ene innlegget mer reaksjonært
og urimelig enn det andre.
øtet ble en
stor suksess - fra kommunistenes synspunkt. Nå kan vi jo ikke stole på at revisjonistene alltid vil hjelpe oss på dette viset
og vise sånn omsorg for at vi skal få vårt

Bildet: Kampen mot lukking av studiene
har stått sentralt i studentenes interessekamp fra Ol/osen-komiteens dager og
fram til i dag. Øverst: Kamp mot lukking
av psykologistudiet i I 9 70 . Nederst: Mol
lukking av biologi hovedfag 19 76. (Foto:
Samfoto.)
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syn fram. Er det riktig at vi må inviteres
for å møte fram når revisjonister prøver å
pådytte søkende, progressive studenter
sine forvrengte utgaver av marxismen?
Nei, det burde være sånn at det var umulig å bli kvitt oss, det burde være sånn at vi
prioriterte dette arbeidet høyt og hadde en
bevisst plan for å isolere revisjonistene og
trekke massene over til oss. A ha den
holdninga som kameratene på dette instituttet hadde, det er å la massene gå lukt i
armene på fienden uten å løfte en finger
for å hindre det. Et tredje eksempel: På et
institutt skulle ei viktig sak opp til avgjørelse på allmannam0~.:.t. Kommunistene
mente de hadde mobilisert riktig bra: de
hadde lagt ut løpeseddel og de hadde
hengt opp veggavis, ja; de hadde til og
med hatt en runde i kantina med megafon.
Og forsåvidt var det jo bra at de hadde
gjort alt dette. Allmøtet opprant, diskusjonen begynte og revisjonistene ble slått helt
flate av kommunistenes argumenter. Alt
så lovende ut. Men fem minutter før avstemning strømmet det plutselig inn en
masse studenter, som avga stemme for revisjonistenes forslag og forsvant igjen.
Kommunistene vant diskusjonen, men revisjonistene vant avstemninga. Hvordan

kunne dette gå til? Jo, det var ganske enkelt slik at revisjonistene, i motsetning til
kommunistene, kjente mange folk fordi de
gikk på seminarer og kollokvier, satt på lesesalene og prata med folk i pausen. Nå
hadde de latt jungeltelegrafen gå: Nå prøver NKS å få igjennom et ekstremistforslag, og de kommer helt sikkert til å drive
møtemanipulering og filibuster for å slite
ut folk og få dem til å gå før tida. Vi skal si
fra før avstemninga begynner, kom da! Og
det gjorde massene. Kommunistene var
opprørt og syntes dette var et råttent tricks
- å sope inn stemmekveg på denne måten! Men dette «stemmekveget>> var faktisk ganske vanlige studenter som kommunistene aldri hadde tatt seg tid til å
snakke personlig med. Hadde vi gjort som
revisjonistene, og snakka med folk, ikke
bare via veggaviser og løpesedler, så
hadde de ganske sikkert stemt annerledes.
Resultatet på det allmøtet skyldtes vår
egen sekterisme og ingenting annet .
Det er umulig å utløse store massekamper dersom vi fortsetter å arbeide på denne
måten . En revolusjonær studentpolitikk
betyr et brudd med sekterismen - det betyr at vi må ta Maos ord om fisken i vannet på alvor.

Mange og militante aksjoner
et viktig politisk spørsmål. Eksempel:
Hvor ofte har vi ikke hørt SV-ledelsen si i
forbindelse med en streik: Vi støtter de
streikendes krav, og så, underforstått eller
åpent: vi støtter ikke streiken. Hva har
progressive studenter slutta ut av det: Jo,
at SV-ledelsen heller ikke støtter krava, siden de går mot de aksjonene som må til
for å få dem igjennom. Alle slags borgerlige, reaksjonære organisasjoner som ønsker å se «studentvennlige» ut på overflata, avslører seg når det blir spørsmål om
aksjoner.
De
hater
den
såkalte
«kampismen» og «aksjonismen» til de revolusjonære som pesten. To eksempler: I
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Hvorfor er det viktig med aksjoner? Ei
side av saken er at det bare er gjennom
aksjoner vi kan oppnå noe i kampen mot
fienden. Vi kan mene noe så hardt vi vil,
-så lenge vi ikke aksjonerer, vil det helt
sikkert ikke bringe noen resultater. Ei annen side av saken er den oppdragende og
skolerende virkninga som aksjonene har,
både på dem som deltar og dem som er
vitne til dem. Aksjonen gir kamperfaring,
skjerper motsigelsene til fienden og gir
dermed viktige politiske lærdommer, aksjoner hjelper studentene til å kvitte seg
med legalistiske fordommer . Derfor er
spørsmålet om aksjoner og aksjonsformer

vinter kjempa studentene på sosialskolene
en hard kamp mot stortingsmedling 13, et
gigantisk forsøk fra DNA-regjeringa på å
rasjonalisere utdanninga i helse- og sosialsektoren. SV -erne i ledelsen ~ r sosialskolestudentenes organisasjon, Fellesrådet for
sosialskolestudenter, sa de var mot meldninga, og studentene trodde dem. Men så
ble det snakk om aksjoner. Og da hadde
SV'erne i FR-ledelsen tusen argumenter
imot: Sosialskolestudentene kunne ikke
aksjonere nå, men måtte vente til seinere.
de kunne ikke aksjonere før orsk Sosionomforbund hadde uttalt sin støtte. studentene i Trondheim kunne ikke aksjonere før alle andre gjorde det, osv. osv . Etter som eksemplene hopa seg pp , så studentene at det var et system i det, det var
ei rein sabotasjelinje. Kampene rundt aksjonene mot st. melding l 3 var et viktig
skritt i avsløringa av revisjonistene på lærestedene. Annet eksempel : I juni trengte
en flokk studenter seg gjennom låste dører
og inn på rektors kontor på universitetet i
Oslo, og hindra dermed at tilslutning til disiplinærlova ble vedtatt. Hva skreiv Studenforum , avisa til studentenes «egen» organisasjon. NSU, da? Jo, i en leder med
overskrifta: Kamp mot disiplinærreglementet! Nei til isolert aksjonisme!» skreiv
de: « Konsekvensen av den såkalte
«kamplinja» til Progressiv Front blir i realiteten støtte til reaksjonære krefter i og
utenfor universitetet. Dette er det viktig å
være klar over, og det er helt nødvendig å
ta et oppgjør med alle splittelsesforsøk enten de kommer i form av utidig aksjonisme eller pressehets. « Dette likner jo
ganske mye på det berømmelige intervjuet
med Berge Furre, der han kalte Linjegodsstreiken for «ei gavepakke til øyresida» .
Aksjonen mot disiplinærlova var viktig,
bl.a. fordi den avslørte NSU-ledelsens
vamle «støtte» til kampen mot disiplinærlova. Men den var viktig av flere andre
grunner: Den gjorde saka kjent og fikk i
gang diskusjonen blant stude tene. Den

fikk universitetsledelsen til å avsløre seg:
en rektor som vifter hysterisk med klubba,
sparker studenter på skinnleggen og skriker: Nei til studenter som knuser ruter! er
ikke helt i overenstemmelse med det bildet
av akademisk ro og verdighet som kollegiet prøver å bygge opp om seg sjøl. Den
var også viktig fordi den hjalp deltakerne
til å kvitte seg med noen legalistiske fordommer
går det an å bryte
«spillereglene», går det an å knuse ei glassdør for å stoppe et reaksjonært angrep på
studentene? Det var diskusjon om dette
før aksjonen blei gjennomført, og det var
ulike meninger. Respekten for borgerskapets lover satt hardt, ,men fikk en liten
knekk da den vellykka aksjonen var gjennomført. Og det er viktig - for uten
mange sånne knekker blir det ingen sosialistisk revolusjon.
Aksjoner virker mobiliserende og er en
livfull og effektiv måte å få ut poltikken
vår på. Da Kvinnefronten på universitetet
i Oslo marsjerte tvers gjennom Blindern
og inn på kjemisk institutt med kravet om
at den oppsagt tillitskvinna Susan Dyve
skulle få tilbake jobben sin, da var det få
som kunne unngå å merke at det hadde
skjedd en politisk oppsigelse på universitetet. Da progressive studenter okkuperte
Chateau Neuf for å hindre et propagandashow for det fascistiske Taiwan-regimet
-så kom solidariteten med folkets Kina i
sentrum på en helt annen måte enn om de
hadde nøyd seg med å spre noen løpesedler. Da 21 . aug.-komiteen på universitetet
demonstrerte utafor « NKP»s lokaler i
Grønlandsleiret fordi Arne Jørgensen
hadde anmeldt komiteen til Dorenfeldt på
grunn av en demonstrasjon mot den polske statsministerens statsbesøk - da fikk
de markert« NKP»s rolle som forsvarer av
fascistisk terror på en slående og konkret
måte. Aksjoner av denne og andre slag må
bli et varemerke for den revolusjonære
studentbevegelsen , ellers blir bevegelsen
virkelig like «rompetung» som Gerd Liv
Valla har beskyldt den for å være.
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Nærkamp med de borgerlige grupperingene
På en del universiteter og skoler inviteres det jevnlig til konfrontasjonsmøter
med SV . Det er bra at det gjøres. Men vi
kan ikke være fornøyde med dette. For det
første: Hvorfor arrangeres det bare konfrontasjoner med SV? Er SV den eneste
borgerlige organisasjonen på lærestedene?
Nei, det veit vi at den ikke er. At vi bare
arrangerer konfrontasjoner med SV viser
at vi har små ambisjoner: Å vinne over de
studentene som er under innflytelse . av
Høyre, av DNA, av såkalte «grønne» organisasjoner , det har vi liksom gitt opp i
utgangsp unktet. Men hvordan rimer det
med at vi skal vinne flertallet av studentene for den sosialistiske revolusjonen?
Det rimer ikke i det hele tatt.
For det andre: Vi inviterer for det meste
høytidelig til konfrontasjonsmøter, i stedet
for å utnytte alle anledninger som byr seg.
Vi bør gjøre som Kvinnefront-medlemmene i Bergen, da de marsjerte inn på
Kristelig Folkepartis valgkampåpning og
stilte Kåre Kristiansen en rekke pinlige
spørsmål om kvinneforakt og dobbeltmoral. Vi bør gjøre som Faglig l . mai-Frontaktivister ved medisinsk fakultet i Oslo, da

de troppa opp på «Sosialistisk Arbeiderfronts» stiftelsesmøte der Bjørgulf Froyn
skulle tale, og fikk oppleve at denne breie,
demokratiske, ikke-sekteriske, ikke partitaktiske fronten var helt mot å diskutere
hovedparolene, og at stiftelsesmøtet var
lukka for alle som ikke i utgangspunktet
var enige i alt. I tillegg fikk de høre Bjørgulf Froyn utbre seg om «situasjonen innad i klassen som var preget av overhåndtakene ro». Vi bør gjøre som studentene
på Nordisk i Oslo, da SV -redaktøren i studentavisa Universitas anklaga en kjent
NKS's er for valgfusk: Øyeblikkelig tvinge
redaktøren av avisa opp på nordisk institutt for å m~te studentene og forsvare seg.
Vi bør få i gang diskusjoner foran veggavistavlene, og vi bør gjøre hver stand revisjonistene og andre borgerlige organisasjoner setter opp, til et konfrontasjonsmøte. På denne måten når vi et annet og
breiere publikum enn dem som vanligvis '
kommer på konfrontasjonsmøter, og vi
skaper liv og politisk kamp der hvor studetene ferdes til daglig, i stedet for å
gjemme kampen vekk i lukte auditorier eller klasserom .

Om linja på noen enkeltområder
En revolusjonær studentpolitikk som er
skissert opp foran har vi ikke idag. Vi må
begynne å utforme den. Vi må begynne
her på leiren, og vi må fortsette når vi
kommer tilbake til lærestedene. En slik
politikk kan ikke utformes av noen få
kloke hoder aleine. Denne politikken må
utvikles i form av en omfattende bevegelse, der alle de revolusjonære studentene
studerer marxismen-leninismen- Mao

Tsetungs tenkning , sammenfatter erfaringene sine, gjør nye undersøkelser av
studentmassenes situasjon, utformer og
diskuterer aksjonsparoler og gjennomfører aksjoner. I denne siste delen av innledninga vil jeg legge fram en del ideer til hva
slags linje vi bør ha på ulike felter . Disse
ideene er ikke nøye diskutert og gjennomtenkt. De er ment som utgangspunkt for
drøfting, vi bør se kritisk på dem og vide-
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reutvikle dem her på leiren. Her er det viklig at alle deltar, kommer med sine meninger og bruker sine erfaringer. La leiren
bli et langt skritt framover i utviklinga av
en allsidig revolusjonær studentpolitikk!
Nå skal jeg gå inn på en del felter i ikke
prioritert rekkefølge:
Fagkritikken

Studentforum nr. 2 1975 har to korte
intervjuer med et SV-medlem og et NKSmedlem på No rdisk Institutt i Oslo om
fagkritikkens rolle.
« Den politiske kampen må først og
fremst drives gjennom arbeidet med faga.
Ved å avsløre borgerlig ideologi og ved å
arbeide for at fo rskninga skal settes i arbeiderklassens tjeneste kan studentene bidra
til å gi eitt bidrag til kampen mot det kapitalistiske samfunnet», sier SV -eren , og
han avsanner videre alle ry kte r o m at
framhevinga av fagkritikkens rolle er en
unnskyldning for SVs manglende aktivitet
på andre områder. « Kampen mot statens
utdanningspolitikk og mot den økonomiske forverringa er viktigst. Det er det økonomiske grunnlaget som avgjør om vi i
det hele tatt skal ha muligheter for å drive
fagkritikk. Vi må kjempe sammen med de
andre utdanningssøkende mot statens rasjonalisering av utdanninga. Det gjør vi
ikke ved å sitte på Blindern og kritisere
innholdet i norsk-faget», sier representanter for NKS.
Her er det to feilaktige linjer som står
mot hverandre. For det fø rste er det helt
riktig at SV har brukt fagkritik ken mot all
kamp, f.eks. studentenes økonomiske
kamp. Fagkritikk! Fagkritikk! har de skreket hver gang studentene har for langt
høyere lån og stipend. Linja med at «den
politiske kampen først og fremst må drives
gjennom arbeidet med faga« er ei linje for
at studentene ikke skal slåss m t den undertrykkelsen som rammer dem sjøl , ikke

skal mobiliseres til aksjoner mot borgerskapet og staten . En annen sak er at innholdet i den « fagkritikken» som drives av
revisjonistene sjølsagt er like borgerlig
som de teoriene de kritiserer.
Hva så med uttalelsene fra kameraten i
NKS? Kampen mot statens utdanningspolitikk og den økonomiske forverringa er
viktigst. sier hun. Hvor i all verden har
hun det fra at den økonomiske kampen er
viktigst? Det kan ikke være fra de marxistiske klassikerne. Lenin polemiserte tvert
imot hardt mot alle som mente at den økonomiske kampen var viktigst. Både Engels
og Lenin understreker at både den økonomiske, politiske og teoretiske kampen er
helt nødvendige ledd i kampen mot borgerskapet. AKP (m-1) slår fast i prinsippprogra mmet sitt at den teoretiske kampen
er en uunnværlig del av klassekampen
mot borgerskapet og revisjonismen i dag.
Vår ka merat snakker som en snever brødpolitiker, og ikke som en kommunist og
revolu sjonær. Det er også tull når kameraten sier at «det er det økonomiske grunnlaget so m avgjør om vi i det hele tatt skal
ha muligheter til å drive fagkritikk». Altså:
først skal vi kjempe for de økonomiske
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kåra våre til vi har det rimelig bra, og så,
som et slags luksusfenomen , skal vi drive
teoretiske kamp. Tenk om proletariatets
store ledere hadde tenkt slik! Tenk om de
først hadde kasta seg inn i lønnskampen
og sagt: Alt det der med å utvikle en revolusjonær teori og bekjempe opportunismen , det får vi ta etterpå, når vi har
kjempa oss til en bra levestandard.» Når
vi stiller det slik, så skjønner vi hvor feilaktig kameratens standpunkt er.
Vi må bli det Lenin kalte kjemende materialister. Dette utrykket bruker han i en
artikkel om tidsskriftet «Under marxismens banner» , som han sier må bli et virkelig kampskrift, som « nådeløst må avsløre og fordømme alle moderne utdanna
lakeier for klerikalismen , uansett om de
opptrer som representanter for den offisielle vitenskapen eller som fri-lansere som
kaller seg sjøl «demokratiske venstre» eller «ideologiske sosialist3publisister». Lenin snakker også i den samme artikkelen
om nødvenigheten av å føre krig mot det
han kaller de moderne utdanna føydalistene, som utdanner de unge, sjøl om de
ikke er mer skikka til denne oppgaven enn
notoriske forførere er skikka til å være
bestyrere ved utdanningsinstitusjoner for
ungdommen . Dette skreiv Lenin i et land
der arbeiderklassen hadde tatt makta. Er
denne krigen mot de notoriske forførerne
mindre nødvendig hos oss? Nei, sjølsagt
ikke.
Hvordan skal vi føre denne kampen?
For det første må vi studere markxismen
sjøl, og vi må forstå til bunns at det finnes
bare en vitenskapelig verdensanskuelse,
og det er marxismen-leninismen. Mao
Tsetungs tenkning. Når kamerater hevder,
slik det er blitt gjort i debatten om atferdsterapi i «Klassekampen», at bare vi har et
godt klassestandpunkt, så kan vi bruke en
borgerlig ideologi på en progressiv måte,
da snur de saken fullstendig på hue og fornekter Maos tese om at i klassesamfunnet
har hver eneste tanke klassestempel. Over-

ført til politikken vil et slikt standpunkt
bety at bare vi har et godt klassestandpunkt, kan vi bruke revisjonistisk ideologi
på en progressiv måte! Vi bør lese og studere grunnleggende skrifter som «Om
motsigelsen>>og «Om praksis» av Mao, og
«Materialisme og empiriokritisisme» av
Lenin. Videre bør vi ta tuganspunkt i pensum, i vanlige seminarer og kollokvier og
føre kampen der som hovedlinje. Sjølsagt
kan vi, og bør vi , også arrangere spesielle
marxistiske seminarer. Men det viktigste
er å føre den teoretiske kampen der vi kan
nå flest, og der vi kan trekke flest mulig
med. Seminarer og kollokvie bør vi bruke
til masseagitasjon for marxismen . Videre
bør vi organisere aksjoner for å få reaksjonære bøker ut av pensum og progressive
inn . l . mai 1976 stilte historiestudentene
parola: «Palmer ut av pensum! » Palmer er
ei reaksjonær bok som konsekvent framstiller verdenhistoria fra USA-imperialismens standpunkt. Det er bra at parola stilles l. mai, men det bør også gjennomføres
aksjoner for kravet. Vi må også føre en
uforsonlig kamp mot revisjonismen i det
fagkritiske arbeidet- vi må avsløre deres
falske marxisme for massene. Vi må oppsøke revisjonistene på deres såkalte
«fagkritiske» tilstelninger, og vi må polemisere mot dem i instituttbladene.
I følge revisjonistene er det fagkritikken
som skal være bindeleddet mellom studenter og arbeidere. I praksis skjer det på
den måten at revisjonistiske studenter søker kontakt med arbeideraristokratiet,
som f.eks. når medisinerstudenter skal
studere helseproblemer på arbeidsplassene
gjennom samarbeid med Norsk Folkehjelp - et samarbeidsorgan i tilknytning
til LO. Vi er for at studenten bruker kunnskapen sin til f.eks . å avsløre helsefarlige
forhold på arbeidsplassene- men det må
være i samarbeid med arbeiderne på
grunnplanet, og det bør være med siktemålet å gjøre arbeiderne sjøl i stand til å
bevise at slike helsefarlige forhold finnes,
gjennom å foreta målinger etc.
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En viktig del av fagkritikken er arbeidet
med å avsløre forbindelsene mellom universitetet og næringslivet /forsvaret. I
1976 avslørte SV-organet Universitas at
norske forskningsinstitusjoner hadde mottatt i alt 90 mill. kroner fra Pentagon, og at
en av dem som hadde mottatt penger var
den «rad ikale» rektor Otto Bastiansen.
Dette var det for det første SV , og ikke
kommunistene som avslørte. Og hva
gjorde kommunistene da avsløringa først
lå der? Ingenting! Kravet om nei til Pentagon-penger ville helt sikkert hatt brei
oppslutning blant både studenter og en
god del lærere, dersom vi hadde reist det
og aksjonert for det. Vi gikk glipp av en
vitkig anledning til å reise kamp mot
USA-imperialismen, og til å lære studentene noe om at universitetet slett ikke er
noen frittflytende , liberal øy, men et redskap for herskerklassen til å holde på
makta si.

Eksamensterror

Eksamen er et kontrollmiddel som skal
sikre at studentene leser pensum Pensum
er i svært mange fag av en slik art at få
ville finne på å lese det frivillig . Bøkene
sier ikke noe om de problemene studentene virkelig er interessert i, og gir et forvrengt bilde av virkeligheten . Eksamen er
også et middel til meningsterror. Har du et
annet politisk eller faglig syn enn sensor,
kan du straffes på karakteren. Det finnes
mange eksempler på dette . Det finnes
ingen beskyttelse mot vilkårlig behandling. Eksamen innebærer lese- og puggepress.
Åssen eksamensformene ved lærestedene henger sammen med hele samfunnssystemet, får vi et godt bilde av ved å sammenlikne eksamenssystemene i det statskapitalistiske DDR og det sosialistiske
Kina. I DDR er prestasjonsinnrettinga til
eksamen enda mer skjerpa enn her i landet, og studentene tildeles pengepremier

alt etter hvor godt de gjør det til eksamen.
Slik står det i ei Studiehåndbok for universitetene i DDR: « Det å oppnå gode karakterer blir stimu lert gjennom moralske og
materielle midler, ytelsene blir anerkjent
og verdsatt. For faglig og samfunnsmessig
gode ytelser finnes det premier fra månedlig 40 ,- 60,- og 80,- mark i grunnstipend.
De beste studentene får spesialstipend,
Becker-stipendet på 2 75 mark i måneden,
Wilhelm Pieck-stipendet på 31 O mark i
måneden eller Karl Marx-stipendet på 460
mark i måneden. » Her er altså levestandarden direkte avhengig av karakterene,
og så langt er vi tross alt ikke kommer her
ennå! Øst-tyskerne er også svært framskredne når det gjelder å rasjonalisere og
standardisere eksamensformene. I et såkalt bidrag til sosialistisk høyskolepedagogikk fra 1970, beskrives en helt automatisk eksamensmaskin , kalt « Examinatom ,
som sikrer en «Standardisert undervisningsledsagende prestasjonskontroll» med
«multiple choice» tester (d.v.s. tester etter
tippekupongsystemet)
og
innebygd
«evalueringsmaskin med karakter-output». Med et slikt eksamenssystem kan vi
sjøl tenke oss hvor mye rom det blir for
sjølstendige, konkrete marxistiske analyser på de øst-tyske lærestedene!
Hvordan ser de så på eksamen i et sosialistisk land som Kina? Under kulturrevolusjonen kom også det gamle eksamenssystemet under hard kritikk. I et intervju
sa Mao Tsetung: aDet eksamenssystemet vi
har i dag passer bedre for [tender enn for
folket, det er som et overfall, fordi spørsmåla er fjerne, underlige og fremdeles i
den gamle tradi.~jonen fra det ållebeinte
essay. Jeg er mot det. Forslaget mitt er å
offentliggjøre spørsmåla først, la studentene studere dem og svare på dem ved
hjelp av bøkene sine. For eksempel kan vi
lage 20 spørsmål om et emne. Dersom en
student kan besvare l O av dem virkelig
bra med sjølstendige ideer, gir vi ham høyeste karakter. Naturligvis kan han svare
på alle 20 , men dersom svara hans er uten
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originalitet og sjølstendighet, får han ikke
høyeste karakter. Ved en eksamen bør
kandidatene ha full adgang til å diskutere
med hverandre, og A må få lov til å skrive
av fra B. Hvis As besvarelse er god, bør B
få lov til å skrive den av . Diskusjoner og
avskrift ved eksamen pleide å skje i hemmelighet, la det nå skje åpent. Dersom jeg
ikke vet hvordan jeg skal svare, la meg
skrive av fra deg. Dette skulle gå bra. La
oss prøve det. .. Det nåværende systemet
kveler talenter og ødelegger unge mennesker. Eksamenssystemet bekjemper studentene som fiender. Det er morderisk og
må stoppes.» Disse ideene til Mao er også
fult opp i praksis , bl.a. av den pedagogiske
høyskolen i Peking.
Det nåværende eksamensystemet behandler studentene som .fiender, sa Mao
Tse-tung. Dette er sakens kjerne. Studentene i det kapitalistiske samfunnet må
tvinges til å lære det borgerskapet vil ha
dem til å lære, fordi den ideologien de indoktrineres med står i motsetning til de
objektive interessene til det store flertallet
av studentene. Dette er viktig å holde fast
ved. Ellers kan en komme ut på samme
vis som den SV-dominerte NSU-avsia
Studentforum, som skriver følgende om
eksamenspresset i nr. 2 1977: «Skal eksamen ha noen verdi utover det å være et
kontrolltiltak for universitetets makthavere, må eksamensformene endres drastisk. Om evalueringa skal kunne virke positivt inn på læreprosessen, må vi stimulere
til en arbeidssituasjon der forståelse og
bruk av kunnsskapen blir det viktigste,
ikke ukritisk oppgulping av unyttige facts.
Vi burde ha muligheter for å få til endringer på dette området, bl.a. fordi kjøperne av arbeidskraft har mer nytte av folk
som kan anvende faget sitt. Både studentene og næringslivet har interesse i at eksamen ikke blokkerer for læring, og at den
blir mer lik en reell arbeidssituasjon
Studentforum tar altså til orde for studenter som kan anvende den borgerlige
ideologien i praksis på mer sjølstendig vis.

Dette er «fagkritisk» virksomhet og reformiver helt på kapitalens og statens premisser, det er ei klassesamarbeidslinje de
legger opp til. Vårt utgangspunkt må være
at flertallet av studentene virkelig er universitetsledelsens, statens og kapitalens fiender, og at mindre terroristiske eksamensformer bare kan oppnås gjennom
kamp. Erfaringa viser også at på steder
der slike forbedringer er oppnådd , vil det
snart komme nye angrep som tar sikte på
å stramme inn kontrollen. Vi bør reise
kampen lokalt på grunnlag av lokale paroler, og vi bør bruke varierte aksjonsformer. Muntlige eksamener er offentlige,
hva med å stille som publikum (etter avtale med kandidaten) under de mest berykta seansene, kontrollere hva som foregår og spre det offentlig? Støtte til enkeltstudenter som er blitt ekstra urettferdig behandla under eksamen er en kampform.
Krav om andre eksamensformer, krav om
at karaktergrenser for å gå videre i studiet
skal vekk, osv. er aktuelle krav. Bør vi reise kravet om at bestått- ikke bestått skal
være eneste karakter? Jeg mener ja. Karakterene er et effektivt middel til å øke
presset og konkurransen studentene i mellom og lenke dem til pugginga. Frykten
for dårlige krakterer er også en grunn til at
studentene er forsiktige med å fremme andre synspunkter enn dem som står i pensum. Dette har vært diskutert tidligere, et
motargument mot å fjerne karakterene
den gangen var at evalueringssystemet da
ville bli lagt til næringslivet i stedet for til
lærestedene. Dette kan utvikles likevel
dersom næringslivet ikke ser seg tjent med
å bruke karakterene - ingen lov påbyr
dem å følge karakterer. I USA er det utvikla omfattende psykologiske opptakstester i arbeidslivet, sjøl om de har like fæle
og terroristiske eksamener som her.

De økonomiske krava

Ei viktig parole må være. Høyere stipend - lavere rente. Konkretisert til kra-
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vet om borteboerstipend for alle reelle
borteboere, kronekrava våre. Vi må gå
mot det nye lånekassesystemet som innebærer prosentstipend - prose t av de
pengene lånekassa regner ut at du totalt
trenger for å leve. Utregninger viser at en
Oslo-student med hjemsted Kirkenes og
fem barn vil tjene noen kroner på det nye
systemet, mens det store flertallet vil tape.
Det nye systemet er tenkt som ei brekkstang for å skjære ned stipendrammene
som helhet , og servere dette som en
« forbedring» : De trengende får mest.
Dette råtne splittelsesopplegget har SVpampene Versto og Telhaug sittet og spekulert ut i Lånekassa. Vi må reise kampen
mot dette, og stille parola om å slå tilbake
det nye lånekassesystemet. Dessuten bør
vi begynne å reise kravet: Gratis utdanning til alle. - Hvorfor skal vi fin ne oss i
å være gjeldsslaver når vi utdanner oss til
samfunnsmessig nødvendige funksjoner?
Ei slik parole vil reise motsigel ene omkring : snylte på arbeidsfolk, hvor stor del
av kaka kan vi forlange osv, i sin fulle
bredde. Dette er en viktig diskusjon, for
den stiller den revolusjonære og reformistiske linja for studentenes økonomiske
kamp skarpt mot hverandre. Te rien om
at studenter snylter på arbeidsfolk avslører
store illusjoner om kapitalen . I VIrkeligheten sier denne teorien at kapitalen bare tar
fra arbeidsfolk det som trengs til å holde
skoler, sykehus osv. i gang. Dersom det
ikke trengs så mye til slike formål, tar ikke
borgerskapet så mye fra arbeiderne. Dette
er en latterlig skjønnmaling av borgerskapet. Sannheten er at kapitalistene plyndrer
arbeidsfolk inn til beinet. Marxis ens politiske økonomi lærer oss at arbeiderne får
det som trengs for at de skal kunne leve til
neste dag og gjøre jobben sin på ny, og til
å oppdra ei ny slekt av arbeidere. Resten
av verdiene som arbeiderne skaper, det
som kalles merverdien , raner kapitalistene
til seg. Når vi stiller økonomiske krav, så
går det ikke ut over arbeiderne, for arbeiderne er allerede rana. Det som det går ut

over, er profitten til kapitalistene og ingenting annet.
Så argumentet om at studenten tar fra
pensjonistene. Her ligger det igjen en forutsetning: Profitten til kapitalistene må
ha en bestemt størrelse, og denne størrelsen er hellig og kan ikke røres. Slik resonnerer sjølsagt de som er for å forsvare det
kapitalistiske systemet. Men for oss er ikke
profitten hellig. Vi veit at den eneste måten pensjonistene kan få mer på, er ved å
reise kamp og krav , ikke ved at studentene
nedlegger sin kamp. Kaketeorien er borgerlig demagogi på samme vis som LOtoppens såkalte «solidariske lønnspolitikk», der de prøver å få sterke grupper i
fagbevegelsen til å vise beskjedenhet under påskudd av at de vil prioritere de lavtlønte.
Vi må propagandere mot ideen om at
studentene ikke har noen maktmidler.
Kraftige studentaksjoner vil gi resultater,
det viste studentstreikene i 1970. Det er
den politiske styrken og masseoppslutninga som er det avgjø rende. Også aksjoner med økonomisk press vil føre til nederlag dersom de føres på en økonomistisk måte - det viste husleiestreiken i
Oslo i 1975. Da hadde vi illusjoner om å
kunne «sulte ut» Samskipnaden. Propagandaen var svak, vi gikk ikke aktivt ut og
søkte støtte fra andre grupper, hadde ikke
noen linje for å trappe opp politisk.
Et viktig krav i forbindelse med den
økonomiske kampen er kravet om forhandlingsrett. Det er en demokratisk rettighet som vi må kjempe til oss - retten
til å vedta eller forkaste justeringer av lån
og stipend . Men vi må ikke skape illusjoner om at vi kan oppnå noe med forhandlingsretten i seg sjøl. Det er kampkrafta
som avgjør om vi vil være i stand til å tilkjempe oss bedre kår. Kravet er likevel
viktig, fordi årlige forhandlinger med avstemninger vil gjøre det lettere å reise den
økonomiske kampen , samle interessen om
den på en helt annen måte enn i dag. Vi
må kreve at interesseorganisasjonen til
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hver enkelt gruppe får forhandlingsrett,
og ikke f.eks. et samleorgan som De utdanningssøkendes kontaktorgan (DUK).
Et slikt opplegg (DUK) ville bety at vi gikk
inn for samordna oppgjør for studentene.
Vi må i stedet gå inn for forbundsvise oppgjør, slik at kampkrafta i hver enkelt orga- .
nisasjon er avgjørende for hvor mye som
oppnås. Oppnår en organisasjon mye skjer
det ikke på bekostning av de andre, men
er en spore til kamp også for dem .
Aksjonsformer: I forbindelse med kravet om forhandlingsrett er det en ide å arrangere lokale avstemninger om de kåra
statsbudsjettet byr studentene, som ledd i
kampen for kravet om forhandlingsrett,
og mobilisering til kampen for økte lån og
stipend. Aksjoner i stortinget i forbindelse
med statsbudsjettet og stortingsmeldinga
om det nye lånekassesystemet. Demonstrasjoner på gata. Ledd i kampen mot det

nye lånekassesystemet: Informasjonsstands på lærestedene der alle studenter
kan komme og underøske hvor mye de taper.

Den demokratiske kampen

Hvorfor slåss vi for de demokratiske
rettighetene? Noen kamerater har sagt det
slik: De demokratiske rettighetene er «redskaper» i kampen for de økonomiske og
sosiale kåra. Hva betyr dette? Jo, det må
bety at det er den økonomiske kampen
som er den «egentlige» kampen , mens vi
kjemper for de demokratiske rettighetene
fordi vi trenger dem som redskaper til å
føre den egentlige, økonomiske kampen .
her dukker økonomismen opp igjen. hvorfor er den økonomiske kampen mer egentlig enn den demokratiske? Er det fordi den
økonomiske kampen stiller spørsmålet

Bildet: l 19 70 sto kampen om økt lån og kompensasjon for momsen.5000studenter demonstrerte for krava, bildet viser okkupasjonen av regjeringsbygget. Gjennom tilleggsbevilgninger blei en del av krava innfridd. l dag står kampen bl.a. om høyere stipend og lavere
rente.
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ved klassediktaturet mer direkte? Nei, slett
ikke. Den demokratiske kampen retter seg
mot klassestaten og avslører borgerdiktaturet politisk. Og det er den viktigste grunnen til at vi reiser den demokratiske kampen.
De viktigste kampsakene blir fortsatt disi plinærreglementene og de statsdikterte
valgordningene. Vi må fortsa tt gå inn for
å stanse møter som skal fatte reaksjonære
vedtak om disse spørsmåla, samtidig som
vi også utvikler breiere aksjoner - som
underskriftsaksjoner. Linja vår må være
at vi går mot disse reglementene i sin helhet. På universitetene finnes det en fløy av
professorene som er for et «moderat»
forslag , der de verste formul eri ngene er
fjerna. NSU-ledelsen kan helt sikkert
tenke seg å gå inn for et slikt kompromiss.
Blir et slikt forslag lagt fram , må vi oppsummere det som en delseier, men la den
inspirere til økt motstand for å feie vekk
hele reglementet, ikke legge ned kampen.
Vi er også helt mot at studenter skal
kunne utvises for fusk , og det må vi propagandere aktivt!
Vi må bruke kampen for de demokratiske rettighetene til å peke på fasciseringa

av samfunnet - sette angrepet på våre demokratiske rettigheter i sammenheng med
det som skjer i arbeiderklassen, vi må propagandere at bare sosialismen kan bringe
virkelig demokrati for folket. Disiplinærsaka egner seg utmerket som pedagogisk
eksempel i valgkampen'
Vi må avsløre revisjonistenes rolle i denne
saka. NSU-ledelsen hetser mot aksjonene
mot disiplinærlova, SV på stortinget går
inn for disiplinærreglement for lærerstudenter og inn for at departementet skal
oppnevne studentrepresentantene til de regionale styrene, ikke studentene velge dem
sjøl! Bruk det i valgkampen også! Hva
med å invitere Arent Henriksen til lærerskolene for å svare for seg? Hva med å utfordre rektor, evt. skolestyrer til åpne møter om disiplinærlova? Viktig at studenter
på ulike lærersteder støtter hverandre og
gjør hverandres sak kjent. Da 27 læ rerstudenter ved Nesna lærerskole ble trua med
utvisning på grunn av en aksjon - burde
det blitt en svæ r, la ndsomfattende støttebevegelse. Dette var ei sak av tyske dimensjoner - men for oss blei den en lokal sak, fordi vi ikke evna å gjøre den
landsomfattende.

'
Anti-imperialistisk arbeid.

Vi har tidligere sagt at den som ikke er
en proletarisk internasjonalist, heller ikke
kan være en revol usjonær. Prinsipp-programmet til AKP (m-O slår fast : «Det er ei
proletarisk-internasjonalistisk plikt for arbeidarklassen i dei imperialistiske landa å
støtte dei underkua folka som fører frigjeringskampar og folkekrigar mot imperialismen. AKP (m-0 må gå i brodden for og
støtta kampen for å utvikla solidariteten
frå det arbeidande norske folket med dei
arbeidande og underkua folka i heile
verda, men dei verkelege sosialistiske
landa, med frigjeringsrørslene i den 3.
verda, med folka i dei utvikla kapitalistiske
landa som er underkua av supermaktene
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og med dei underkua folka og arbeidarklassen i dei to supermaktene sjølve. I samband med denne striden løyuner ikkje
AKP (m-1) at vi stør denne kampen som
ein lekk i kampen for å styrta imperialismen på heile jorda og at imperialismen
heller ikkje kan bli lagd endeleg i grava
utan revolusjon i dei utvikla kapitalistiske
og imperialistiske landa, særskilt i supermaktene. AKP (m-O brukar og solidaritetsarbeidet for dei underkua folka til å gjera
klårt fpr arbeidarklassen og folket i Noreg
at dei sjølve må fylgja den same vegen, at
dei sjølve også berre kan frigjera seg med
våpen i hand. Dette er den lina AKP (m-1)
har for kampen mot imperialismen i det
kapitalistiske Noreg.»
Videre sier partiprogrammet at vi må
«kjempa mot rasisme og norsk sjåvinisme
i Noreg og stø kampen som vert ført av
den samiske nasjonen i Noreg og dei utanlandske arbeidarane som vert utsette for
nasjonal underkuing frå staten til dei norske monopola.)) Og programmet slår fast
at «Ingen kamp mot imperialismen kan
førast u tan at anti-imperialistane samstundes kjempar mot agentane for imperialismen, dei sosialdemokratiske og revisjonistiske pampane.))
Dette er ei revolusjonær proletarisk internasjonalistisk linje. Det er den vi skal
sette ut i livet. Hvordan? La meg ta noen
eksempler:
- Studentene i Polen kjemper i dag en
hard kamp mot det fascistiske regimet. De
kjemper mot den undertrykkelsen de sjøl
blir utsatt for, og de gir sin støtte til arbeiderklassens kamp. En av lederne deres,
Stanislav Pyas, er blitt myrdet av bødlene
til Gierek. Kampene i Polen , først og
fremst arbeiderklassens kamp, men også
studentenes, har uhyre stor betydning. De
er med på å åpne øynene på mange folk
som til nå har trodd at det var en slags sosialisme i Polen. De betyr at den aggressive supermakta Sovjet kjenner pusten av
opprøret i nakken på seg, nå da den strekker seg etter verdensherredømmet. De

tvinger sosialimperialismens støttespillere
i Norge til å kaste maska. Hvem husker
ikke den bastanta tausheten i SVs hovedstyre da arbeideropprøret i Polen var på sitt
høyeste ifjor sommer - den eneste kommentaren som kom , var noen ynkelige pip
om at SV -ledelsen ikke mente noe i sommermånedene. « NKP»-avisa Friheten,
derimot, mente noe, den mente at arbeideropprårerne i Polen var ungdomskriminelle og hysteriske kvinnfolk og folk som
hadde slengt seg med på kjøret for å få litt
fart og moro . Hva burde vi gjøre? Vi
burde sjølsagt reise en brei støttebevegelse
for de polske arbeiderne og studentene på
lærestedene, ta saka opp på allmøter, i interessesorganisasjonene, arrangere underskriftskampanjer, støtteopprop og solidaritetsmøter. Vi burde benytte denne
kampanja til en nådeløs avsløring av dem
som støtter den polske regjeringas fascistiske terror. Da 21. aug .-komiteen på univ . i
Oslo arrangerte punktdemonstrasjon mot
den polske statsministeren , falt dette vennenene hans i «NKP» så tungt for brystet
at de gikk til riksadvokaten for å få stoppa
uvesenet. 21. aug.-komiteen aksjonerte
påny, denne gangen utafor «NKP»s kontorer under parola «Jørgensen og Dorenfeldt mot anti-fascister! » Disse aksjonene
var et bra tilløp, og viser hva vi må gjøre i
masseomfang. Reis en brei støttebevegelse
for de polske arbeidernes og studentenes
kamp! Avslør sosialimperialismen! Avslør
den fascistiske terrorens støttespillere i
Norge!
Annet eksempel: Chile. Det chilenske
folkets kamp har brei støtte på lærestedene, og revisjonistenes falske solidaritetsorganisasjon, Chileaksjonen, har klart å
svinge seg opp på denne støtten på noen
av lærestedene. Dette er en blodig hån mot
alle som kjemper med livet som innsats i
Chile i dag. Hva står Chileaksjonen for?
Fascistkuppet i Chile i 1973 var bl.a. et resultat av revisjonistenes linje: De spredde
aktivt illusjonen om en fredelig , parlamentarisk vei til sosialismen samtidig som de
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motarbeida folkets forsøk på å forsvare
seg mot fascismen : Revisjonistene var
bl.a. med på å vedta den såkalte våpenlova
under Allende, som gikk ut på å konfiskere alle våpen som fantes hos folket.
Dette skjedde samtidig som fascistene fritt
fikk organisere seg og forberede blodbadet
på arbeiderklassen og folket. Chi leaksjonen står fortsatt på denne samme linja. De
støtter det chi lenske revisjonistpartiets
linje, som er mol den aktive motstanden
på grunnplanet som vokser fram gjennom
motstandskomiteene. Avisa deres , Chilebulletinen, fungerer som et avskrivningsbyrå for alle Moskvas løgner om Kinas såkalte «støtte)) til juntaen. Skal en slik organisasjon få fange opp studentenes avsky
mot fascistregimet i Chile og bruke den i
tjenesten til et annet fascistregi me, nemlig
det sovjetisk? Nei, det kan vi ikke tillate.
Vi må bruke eksemplet Chile aktivt for å
vise at det bare finnes en vei , både for det
chilenske og det norske folket : væpna re-

®

volusjon . Vi må avsløre revisjonistenes
« fredelige og parlamentariske vei)) som en
vei til blodbad og fascisme. Vi må mobilisere støtte til det chilenske folkets aktive
motstand , særlig gjennom motstandskomiteene, vi må bruke Chilekomiteens innsamlingskampanje, (som går direkte til
kampen i Chile og ikke til et eksilkontor i
Havana) til å spre kjennskap til denne
kampen . Vi må bygge breie Chilekomiteer
på lærestedene som skaper enlusiasme for
det chilenskefolkels kamp, ikke bare medlidenhet med lidelsene. Vi må avsløre den
rollen våre egne hjemlige revisjonister
spiller: Mens Chileaksjonen framstiller det
som om det er diplomatisk boikott, og
ikke det chilenske folket sjøl, som vil avgjøre utviklinga i Chile, sitter partifellene
deres på Stortinget med flertall uten å løfte
en finger for å bli kvitt Kaare Junta-Olsens
diplomatiske selskap. La oss arrangere ei
kampanje med krav om at D A og SV
bruker flertallet sitt på Stortinget til å kaste
ut Junta-Olsen og bryte de diplomatiske
forbindelsene med Chile. Ei slik kampanje
ville uten tvil få brei oppslutning. Vi må
gjendrive løgnene om Kinas såkalte
«støtte)) til Chile-juntaen, og vi må ikke
tro at det er nok å gjendrive dem en gang.
Rev isjonistene har lært seg at en løgn blir
en sannhet bare den blir gjentatt ofte nok .
Tredje eksempel: Anti-imperialistisk komite for den tredje verden. Hva er den på
lærestedene? Hvis det er noe i det hele tatt,
så er det nye ytterst lite og puslete som
kryper fram fra skjulet engang i blant og
selger noen blader. Rimer det med en organisasjon som skal mobilisere studentene
til støtte for dem som utgjør hovedkrafta i
den proletariske verdensrevolusjonen i
dag? Rimer det med en organisasjon som
skal slå mot verdens folks to hovedfiender,
de imperialistiske supermaktene USA og
Sovjet? Rimer det med en organisasjon
som skal slå tilbake en voldsom propagandaoffensiv for å framstille Sovjets imperialistiske aggresjon i Angola, i Zaire, i Eritrea, som sann anti-imperialisme? Nei , det
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rimer slett ikke. 3. verden-komiteen må
bygges ut til en masseorganisasjon som
skolerer tusenvis av studenter, lærer dem
om imperialismen og sosialimperialismen,
om folkekrigens vei og den tredje verdens
rolle, og lærer dem å gjennomføre aksjoner. I 60-åra var solidaritetskomiteen for
Vietnam en god skole for mange progressive. Der lærte de for første gang hva imperialisme var, de ble kvitt sine pasifistiske
illusjoner og forsto nødvendigheten av
væpna kamp , de lærte noe om den norske
klassepurken i demonstrasjonene for å
stoppe Green Berets. Svært mange av dem
som ble fostra gjennom Solkom ble kommunister. 3. verden-komiteen må bli en
slik skole og kommunistene må gå i spissen for å gjære den til det. I den forbindelse kan betydninga av aksjoner ikke
overvurderes. Da NKL oppheva boikotten
av sør-afrikanske varer burde kommunistene i fronten øyeblikkelig gått inn for aks-

joner: stands og løpeseddel-utdeling utafor
samvirkelagene, demonstrasjoner utafor
NKL's kontorer - plakatklistring av den
typen som ble gjort i Ålesund - der NKL
ble stempla som støttespiller til Vorster.
17 . april i år, to år etter at Kampuchea ble
fullstendig frigjort, ble det danna en støtteorganisasjon for quislingene i Kampuchea
- den såkalte «Aksjon for et fritt Kambodsja». Da skulle vi mobilisert mange
studenter til å være der og vise sin avsky .
Vi burde demonstrere utafor de avisene
som sprer løgnkampanjene om massehenrettelser i Kampuchea.
Vi burde aksjonere mot norske bedrifter som etablerer seg i den 3. verden og utbytter arbeiderne der, vi burde rette søkelyset mot norsk imperialisme - også når
den kaller seg u-hjelp. Slik burde vi bygge
fronten gjennom aksjoner, og ikke la imperialismens venner i Norge være i fred et
øyeblikk .

«Hva Må Gjøres»
Nå har jeg kommet med en del ideer til
hvordan vi kan utvikle arbeidet vårt på en
lang rekke felter, hvordan vi kan begynne
å fylle kravet om å ha en allsidig politikk,
innretta på studentes særegne behov og
interesser. Men vi må aldri glemme hva
denne allsidigheten og denne særegne innrettinga skal tjene. Allsidigheten skal gjøre
det mulig for oss å avsløre at undertrykkinga under borgerskapets klassediktatur
er altomfattende - allsidigheten skal tjene
til å samle alle bekker og dråper av motstand til en veldig strøm - allsidigheten
skal tjene det ene felles målet: den sosialistiske revolusjonen . Den særegne innrettinga på studentene skal tjene målet med å
reise studentene til kamp for å forene dem
med proletariatet, gjøre studentkampen til
en del av kampen for å styrte borgerskapet. Hvordan skal vi klare dette? Vi har allerede snakka om det kommunistiske stu-

deQtforbundet, som arbeider under ledelse
av proletariatets politiske parti - som må
lede kampen på sitt kampavsnitt og ha en
bevisst plan for å bruke alle enkeltkamper
til - som det står i AKP (m-Os prinsippprogram: å samle og organisere kreftene
til stormløpet mot hele det kapitalistiske
systemet i framtida.
Et helt uunnværlig middel i dette arbeidet er den kommunistiske studentavisa.
Før det sosialdemokratiske partiet i Russ- ·
land var danna, da de revolusjonære ennå
var spredt i grupper og sirkler, stilte Lenin ·
det å skape ei revolusjonær, kommunistisk avis for hele Russland som den mest
brennende oppgava for den revolusjonære
bevegelsen. Hvorfor la Lenin så stor vekt
på avisa? Jo, fordi han pekte på at avisa
ville fungere som en kollektiv propagandist, agitator og organisator. Hva mente
han med det: Ei slik avis kunne for det før-
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ste hele tida oppsummere lærdommene av
kampene som ble ført , forklare nødvendigheten av den sosialistiske revolusjonen
og hele tida peke både på målet og veien
fram. For det andre kunne den gjøre enhver avsløring , enhver aksjon landsomfattende: Når tsarens politi overfalt arbeiderne i en del av Russland, kunne avisa
spre både nyheten om dette og nyheten
om andre arbeideres solidaritetsaksjoner
over hele landet, slik at alle avsløringer av
tsardømmets .blodige undertrykkelse fikk
mangedobbel kraft,og erfaringene fra en
lokal kamp ble spredt vidt omkring. For
det tredje kunne ei landsomfattende avis
stille aksjonsparoler og kampoppgaver for
de revolusjonære i hele landet og dermed
samle kreftene deres og gi angrepene mye
større styrke. Slik fungerer den kommunistiske arbeideravisa « Klassekampen» i
dag . Trenger vi da ei egen studentavis, vil
noen spørre. Ja, vi trenger det. Vi skal absolutt spre Klassekampen blant studentene. Men ved siden av Klassekampen
trenger vi ei egen studentavis, som kan
ofre mye mere plass på det so m skjer i studentverdenen , og som er særegent innretta på den politiske kampen blant studentene.
I dag har vi ei kommun istisk studentavis, «Hva må gjøres». Men den må bli
mye bedre og må bli spredd til mange Iler
dersom den skal bli et godt redskap i arbeidet med å utvikle en revolusjonær studentpolitikk , å sette store studentmasser i
bevegelse og mobilisere studentene for
den sosialistiske revolusjonen . Hva må
gjøres med «H va må gjøres/i?
Vi må utvikle et korrespondenlnett.
Skal vi oppfylle kravet om at enhver
avsløring skal gjøres landsomfattende, må alle som deltar i lokale
kamper sørge for å gjøre kampene og
erfaringene med dem kjen t over hele
landet. I vår har tre studentbyer i Bergen vært i husleiestrei k uten at studentene i resten av landet har hørt et
pipp om det. Det betyr at studentene i

Bergen ikke har fått noen støtte fra
resten av landet, og det betyr at studentene i resten av landet er blitt fratatt muligheten til å lære av Bergenstudentenes erfaringer.
Avisa må bli mer allsidig. Det siste
året har avisa skrevet svært mye om
studentenes interessekamp i 1:radisjonell forstand, og det er bra, men den
snevre innrettinga gjenspeiler de økonomistiske feila i forbundets arbeid.
Avisa må ta opp den politiske kampen på alle områder dersom den skal
bli ei virkelig revolusjonær studentavis.
A visa må propagandere for den sosialistiske revolusjonen og føre teoretisk
kamp mot borgerskapet og revisjonismen. Det blir praktisk talt ikke gjort i
« Hva må gjøres» i dag . Da fyller den
sjølsagt ikke rollen som ei revolusjonær studentavis, den peker ikke på
målet for kampen og står dermed i
fare for å bli reformistisk og spre illusjoner om hva som kan oppnås under
kapitalismen. Ei avis som ikke fører
teoretisk kamp mot borgerskapet og
revisjonismen blir ikke et organ for
kjempende materialister.
Alle revolusjonære studenter, alle medlemmer og sympatisører av den kommunistiske bevegelsen, må være med å forbedre den politiske linja i «Hva må gjøres»,
sl ik at den virkelig blir et organ for revolusjonær studentpolitikk. Det betyr at dere
både må diskutere og kritisere avisa, og
sjøl sende inn nyheter og skrive innlegg.
Men det betyr også at dere må spre avisa i
masseomfang til studentene, langt, langt
breiere enn det gjøres i dag. Ei avis som
ikke leses kan sjølsagt verken være en kollektiv propagandist, agitator eller organisator. Derfor må vi ta et kjempeløft for
virkelig å få et organ for en revolusjonær
studentpolitikk, som sprer ei riktig politisk
linje til mange, mange studenter.
Fram for en revolusjonær studentpolitikk!
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TO LINJER I
SIKK
DEBAITEN
I Materialisten nr. 2/75 trykte vi artikler om kommunistisk musikkpolitikk.
Etter den tid har debatten blussa opp i andre fora. Vi bringer her to nye artikler om dette spørsmålet.
Sjøl om debatten har gått framover, er det ennå mange uløste spørsmål.
Debatten må derfor fortsette. Redaksjonen mener at Karks artikkel i dette
nummeret i hovedsak presenterer ei riktig linje i musikkspørsmålet og at
Roberts og Gjertruds artikkel i hovedsak er feilaktig.
Spesielt mener vi at Robert og gjertrud går i den gamle fella: Under dekke
av at stilarter er «klasseløse» eller at en stilart påstås å være arbeiderklassens, prøver de å markedsføre borgerlig musikk. Dette er klassisk revisjonisme. Revisjonister går inn for borgerlige retninger under dekke av at det
er «klasseløst» eller at det er ((proletært», det er den eneste muligheten borgerlige retninger har til å bli akseptert i arbeiderklassen.
Vi bringer først Robert og Gjertruds artikkel og deretter Karks svar.
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Et innlegg om den
kommunistiske
musikkpolitikken
l. En langvarig debatt.

Musikkdebatten har kommet igang
igjen, og stridens eple er rocke . Debatten
har i hovedsak kretsa omkring temaet stilarter, og om noen stilarter kan brukes eller
ikke. Debatten er blitt ført i Samspillavisa,
Vår Musikk, Profil , Klassekampen og Materialisten. En debatt med utgangspunkt i
en
anmeldelse
av
Bazars
LP
«Drabantby rock» starta i KK , som - kan
leses av de som kan finne igjen nr . 14, 16,
17 og 19 i Klassekampen 19 7 5. Denne debatten fortsetter i nr. 24 og 34 -75, og det
siste innlegget ser ut til å ha lagt grunnen
til den sida i diskusjona som går inn for å
utestenge rocken fra den revolusjonære
musikken . Et forsøk på å gå mere grundig
tilverks i denne debatten er to innlegg i
Materialisten nr. 2 og 3 -7 5 (Kark). Det at
motsigelsene i diskusjonen ikke blei løst
den gangen, er sikkert også grunnlaget til
at den debatten som kom igang igjen fra

Sæmund Fiskviks interju i Klassekampen
nr. 38 -76 hvor han tok avstand fra
rocken, ikke skiller seg vesentlig fra debatten fra året før. For de som ønsker å følge
med i den nye debatten kan de prøve å
finne fram de nummere av Klassekampen
denne har stått i, nr. 46, 48 , 54, 61 og 65 i
76 .
I nr. 65 -76 tok Klassekampens redaksjon standpu nkt for hovedsaklig den linja
som går inn for å ta avstand fra rocken. Vi
som skriver dette står for ei anna linje enn
Kark i dette, og mener at Karks linje i
denne debatten har skapt mye forvirring,
også pga. av feilak tigheter, argumenter
som bygger på antagelser og blir fremma
som allmenne sannheter. Dette mener vi
har ført diskusjonen på avveier, ikke bygger på den dialektiske materialismen, og
på spørsmålet hvem som har rett og ikke
hva som er rett.
Derfor forsøker vi nå å gå grundig tilverks, og håper at dette vil bidra til en vitenskapelig diskusjon.
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2. Hovedmotsigelsen og betydninga
av at den blir stilt riktig.

Hovedmotsigelsen i Norge går mellom
borgerskap og proletariat. Dette virker inn
på de underordna motsigelsene, og vil da
også som en nødvendighet virke inn på
motsigelsene i kulturen . Lenin sier: «det
finnes to kulturer under kapitalismen, den
borgerlige og den proletariske, og parola
om en nasjonal kultur under kapitalismen
er en nasjonalistisk parole». (Sitatet er
henta fra Stalin i «Marxismen og Språkvitenskapen»).
I forhold til dette sitatet blir parola om
folkets kultur i det kapitalistiske Norge, ei
tåkelegging av klassemotsetningene og
bygger på den feilaktige analysa at hovedmotsigelsen i kulturen går mellom monopolkapitalens og folkets kultur. Dette alvorlige høyreavviket kan på den ene sida
føre til at man skal ta avstand fra monopolkapitalens kultur (hva nå den er, noen
har foreslått rock) og forene all annen
(samme hva den representerer bare den
ikke er for monopolkapitalen) mot monopolkapitalens kultur. Noen kamerater har
på den andre sida fjernet ut at folkemusikken er den som står skarpest mot monopolkapitalen, og rock representerer monopolkapitalens kultur, og derfor står disse
to musikkartene i motstrid til hverandre.
Monopolkapitalen har aldri sett noen
vanskeligheter med å bruke en vilken som
helst nasjonal musikk bare den kan tjene
deres profittmotiver. Om de kan tjene
penger på norsk folkemusikk , så gjør de
det. Sålenge den ikke har tilstrekkelig masse basis, og ikke tror den vil slå an for øyeblikket, så satser de på stilarter som har
bedre grobunn i det norske proletariatet
og andre arbeidende masser.
Hovedmotsigelsen i kulturen må gå
mellom proletariatets kultur og borgerskapets, og om dette har innvirkning på vilke
stilarter den revolusjonære arbeiderbevegelsen skal bruke eller ta avstand fra er
underlagt denne motsigelsen. All den kul-

turen som blir formidla i et borgerlig samfunn er ikke borgerlig fordi borgerskapet
formidler den . Vi går imot ideer som fører
til at arbeiderklassen i hovedsak liker og er
opptatt av borgerlig kultur (dette ligner på
Marcuses ideer om at arbeiderklassen er
borgerliggjort), og derfor kulturfattig, nedsløva og dekandente konsumenter av borgerlig, reaksjonær kultur.
Monopolborgerskapet tenker som borgerskapet, men forskjellen er deres imperialistiske karakter. Marx og Engels forklarer i manifestet at borgerskapet ikke har
noen edle motiver og at ideologien er bygget på profitt. Dette gjelder for hele borgerskapet, og ettersom monopolborgerskapet er den ledende delen, vil også deres
kulturelle motiver være prega av og styrt
av dette motivet. De som har makta over
produksjonen har også makta i samfunnet, og de to kreftene som kjemper en
uforsonlig kamp mot hverandre er borgerskapet og proletariatet. I kampen om dette
herredømmet over produksjonsmidlene
hører også kampen om kulturen. Her ligger den revolusjonære arbeiderbevegelsens oppgaver i kulturen, å erobre den slik
at den tjener kampen for sosialismen.

3. Hva sier klassikerne om kulturen?

Lenin sier at det finnes to kulturer under kapitalismen, den borgerlige og proletariske, og parola om en nasjonal kultur
under kapitalismen er en nasjonalistisk
parole. I ungdomsforbundets oppgaver s
222 i Om ungdommen sier Lenin: «Den
proletariske kulturen er ikke noe som er
kommet ingen veit hvorfra, den er ikke et
påfunn av folk som kaller seg for spesialister i proletarisk kultur. Alt det der er bare
tøv . Den proletarisk kulturen må være et
resultat av en lovmessig utvikling av de
kunnskapsforråd som menneskeheten har
samlet under åket av de kapitalistiske sam49
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funnet, godseiersamfunnet, byråkratsamfunnet».
I Yenankonferansen om litteraturen og
kunsten sier Mao: «All vår litteratur og
kunst er til for folkemassene, framforalt
arbeiderne, bøndene og soldatene, det er
de som skal dra seg den til nytte» .
Mao sier også i den riktige behandlingen av motsigelsene i folket: «Ulike former og stilarter i kunsten må få utvikle seg
fritt - - - » « - - det vil være skadelig
for kunsten og vitenskapens vekst hvis en
bruker administrative åtgjerder for å
framtvinge en spesiell kunststil eller tankeretning og forby andre. Spørsmålet om
hva som er riktig og ikke riktig i kunsten
og vitenskapen må avgjøres gjennom fri
diskusjon i kunstnerkretser og i vitenskapelige kretser og ved praktisk arbeid på
disse feltene . De må ikke avgjøres på en
summarisk måte».
I rapport fra 6 kongress i Arbeidets
parti , Albania, sier Enver H xha: «Når
kunsten blir et redskap for ideer og formål
for de kontrarevolusjonære, når den blir
et redskap for byråkratiske og borgerlige
elementer og er i oppog kamp, kan den
aldri bli en sann kunst.»
Det finnes også en mengde andre sitater
som med hell kunne trekkes fram for å belyse en revolusjonær arbeiderbevegelses
holdning til og fremming av kultur. Men
når disse blir valgt ut er det for å bruke
dem til å belyse kampen mellom to linjer i
kulturen , en borgerlig og en proletær.
Fiskvik foreslo et hagegjerde omkring
Mao's hundre blomster. Onterju med Fiskvik på kultursida i Klassekampen nr. 38)
og at dette hagegjerdet går mot musikalske
stilretninger, og bruken og utviklingen av
disse. Dette virker for oss som en nyoppfinning, og vi har ikke vært istand til å
finne dette hos noen av klassikerne. Tvertimot sier Mao bl.a. at ulike fo rmer og stilretninger i kunsten må få utvikles fritt.
Når det gjelder innholdet, ser det ut til at

Fiskvik står for ei linje vi fullt ut støtter.
Motsetninga går på bruken av former
og stilarter og hvordan dette føyer seg inn
i spørsmålet om en nasjonal og proletær
kultur.

4. Om form og innhold.

En form uten innhold er like absurd
som et innhold uten form. Form og innhold er uløselig knytta til hverandre, men
allikevel er det mulig å forandre formen
og beholde innholdet og omvendt. Motsigelsene i form og innhold kan være antagonistiske eller komplimenterende. Musikk består av både form og innhold. Innholdet bestemmer klassekarakteren , og
formen klassetilhørigheten. M.ao . innhold
= hva man vil uttrykke og form = hvordan man vil uttrykke seg. I klassekampen
hvem man tjener og hvem man når.
En musikalsk stilart er en samling av
musikalske former som har et visst antall
formmessige likhetspunkter. Musikalske
stilarter er ikke mere knytta til innholdet
enn det et innhold er i stand til å prege en
form. Vi kan altså forandre formen og beholde innholdet i et eple ved å bruke en
kniv. Med f.eks. plastikk er vi i stand til å
forandre innholdet men beholde eplets
form . Appelsin , potet, gummiball er
rundt, tiltross for forskjellig innhold.
Overfladisk kan vi kalle runde ting en stilart. Men man vil få en sørgelig skuffelse
om man biter i en gummiball og tror det
er et eple, om de kanskje av utseende er
identiske.
I musikken er dette noe vanskeligere,
men f.eks. i et dikt finner man innholdet
ved at det blir brukt ord som beskriver
konkrete ting.Den dikteriske stilarten forteller ikke noe om diktets innhold , men
den kan fortelle noe om hvem dikteren
ønsker å nå. Innholdet kan bare bestemme
vilken stilart dikteren skal bruke i forbindelse med hvem han ønsker å nå med diktet. For å se dette ennå tydeligere kan vi
prøve å bruke eksempler med språk. Om
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man ønsker å prate med en polakk ville
det klart være en fordel å prate polsk. Vi
kan gå utifra at det er få tilfeller hvor man
i Polen vil treffe folk som prater norsk.
Om man ikke har noe å si, vil polskkunnskapene være unyttige, og om man har
noe å si, vil man få vanskeligheter om
man skulle prate med en som bare forstår
polsk og man ikke kan språket.
Disse eksemplene kan kanskje virke avsporende og sjØlsagte. Men når dette blir
overført til musikken blir det plutselig ikke
sjølsagt lengre.
Musikk er en kombinasjon av toner på
samme måte som språk er en kombinasjon av beskrivende lyder (ord). Vi kan
ikke finne klassekarakteren før vi finner ut
hva tonene skal uttrykke. Språket har
ingen klassekarakter, men derimot hva
som blir sagt. Det blir ikke automatisk
reaksjonært om man bruker en dialekt fra
Ullernåsen. Dialekten forteller bare hvor
språket hører hjemme og hvem man vil eller er vant til å nå. Bruken av musikalske
former og stilarter fungerer på samme
måte. Om vi bruker spelemannsmusikk
fra Voss eller rock fra New York er derfor
knytta til hvem vLønsker å nå. (Nå snakker vi om stilarten og ikke om den enkelte
komposisjonens innhold).
Om vi ser bort fra teksten på Eviva
Espana (la oss si vi også ga den en annen
tekst som het Reis ikke til Spania) så kan
vi prøve å finne ut hva som gjør denne
visa reaksjonær. Melodien har sin bakgrunn i spansk flamencodansemusikk
som er utbredt i hele det spanske folket, og
er kobla til moderne rytmer og vendinger
som er allment brukt i hele den vestlige
verden. Takta kan vi kalle paso doble, som
også er en spansk dans. Instrumenteringa
er moderne elektriske instrumenter og akkustiske. Det kan ikke være på grunn av
spanske folkelige musikktradisjoner som
gjør visa reaksjonær, og det kan også

umulig være musikkinstrumentene. (Et
musikkinstrument har ingen klassekarakter). Kan det være moderne rytmer og
vendinger som får visa til å bli reaksjonær? Er det mulig for en rytmikk og en
melodisk vending å ha klassekarakter? Da
vil også et eple være reaksjonært fordi den
har en form som ligner på en handgranat
som falangistene i Libanon bruker og blir
produsert av den amerikanske våpenindustrien. Verken et eple, handgranat, musikkstil eller melodisk vendig eller rytmikk
kan ha klassekarakter.

Bilde: Kan Wagners musikk gis et progres sivt innhold?

Vi veit også at nazistene brukte arbeidersanger og nasjonale musikkarter i sin
propaganda, at revisjonister bruker en god
dei av de samme arbeidersangene som den
revolusjQ.llære bevegelsen, og at monopolkapitaler\'" konstant er på leiting etter folkelige musikkformer og stilarter som de kan
bruke -i sitt profittjag og sin propaganda.
Motsatt har vi sett hvordan sosialistiske
land har erobret den ene «borgerlige» stilarten etter den andre. Musikk kan endre
klassekarakter uten å endre formen , ved
kun å gi den et nytt innhold. Hva er da
innholdet i musikken? Innholdet er pre51
Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no) 2016

sentasjon, utførelse, og hva slags ideologi
den mener seg å fremme i komposisjonen.
Hvorfor dette ikke kan defineres nærmere,
er fordi musikken ikke i den grad som ordet er knytta til eksakte og konkrete formuleringer. Hadde den vært det, kunne vi
f.eks. plystre en melodi til hverandre i stedet for å snakke. Man kan knytte en stil eller form til en klasse gjennom tilhørighet,
f.eks. hvor den har utvikla seg, hvem den
er levende hos og hvem som bruker den
(danse, spille, lytte etc.). Derfor må vi se på
bakgrunn, bruksmåte og identifikasjon for
å finne ut hvem den er levende hos. Hvor
den stammer fra kan vi ikke endre, men
det kan vi med hvem som bruker den og
hvem som identifiserer seg med stilarten.
Utifra denne analysa påstår vi at alt
snakk om at stilart er lik ideologi er revisjonisme av marxismen l leninismen-mao
Ise tungs tenkning, og går imot hele dialektikkens grunnlag. Forsøk på å utestenge
stilarter fra den revolusjonære arbeiderbevegelsens kamp for sosialismen på dette
grunnlaget er ikke bare en alvorig feil,
men kan også føre til undertrykkelse av
revolusjonære kulturarbeideres kamp for
en kampkraftig kultur i arbeiderklassens
tjeneste.

5. Parola nasjonal form/proletært
innholds betydning for den
revolusjonære arbeiderbevegelsens
kultur i Norge i dag.

Diskusjona om denne parola og dens
gyldighet i Norge i dag er vesentlig, samt
om den er gyldig, hvordan ka den tillempes norske forhold? Truong Chinh streker
opp i Folkekrigens vei, at kulturen må
være nasjonal, vitenskapelig og folkelig .
Enver Hoxha sier i rapporten fra 6. kongress i Arbeidets Parti i Albania, at kulturen
skal være fast knytta til nasjonal grunn. Vi
må se dette i lyset av Leninsitatet om at

parola om en nasjonal kultur under kapitalismen er en nasjonalistisk parole. Viktig
er det også at hovedmotsigelsen i Vietnam
på den tida «Folkekrigens vei» blei skrevet, var den franske imperialismen mot
det frihetselskende vietnamesiske folket.
Derfor vil kulturen også være underlagt
denne kampen og denne hovedmotsigelsen . Vi må også se Albanias særegne situasjon i fremminga av en nasjonal kultur.
Det er riktig at for albanerne er den nasjonale kulturen en kamp om symboler og at
den nasjonale kulturen i dette landet har
en sterk forankring i det arbeidende folket.
I Albania vil forsøk på å importere kulturelle stilarter fra imperialistiske land, til en
stor grad være revisjonistiske og imperialistiske tiltak som ikke tjener albanernes
kamp for å styrke proletariatets diktatur.
Denne kampen tror vi ikke går på stilarter
som allerede er gjort levende i den albanske arbeiderklassen gjennom lengre tid .
Reint bortsett fra dette, tror vi det er lite
vits i å spekulere på om albanernes linje i
kulturen er riktig eller ei, og om det finnes
noe grunnlag til å overføre dette mekanisk
til norske forhold .
I forhold til at Norge er et framskredent
kapitalistisk land, mener vi at parola
«arbeiderklassens ledende rolle i kulturen» er ei riktig parole. Denne parola må
være gjeldende for både form og innhold.
Under denne parola bør vi også ha med
«styrk den nasjonale kulturen i arbeiderklassens tjeneste», og «mot monopolkapitalen og den borgerlige statens undertrykking av norsk kulturliv».
Hvordan kan parola nasjonal form/
proletært innhold lett bli til en nasjonalsjåvinistisk parole som verken tjener kampen
for sosialismen eller kulturarbeidernes
kamp for bedra kår? Vi skal prøve å streke
opp noen eksempler på dette.
Om vi i dagens Norge umiddelbart ser
det som viktig å nå ut til arbeidsløs ungdom i byer og industristeder for å propagandere mot forverring av deres kår, vil
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det da si at vi først må ta avstand fra noe
vi kaller en reaksjonær musikkstil som
disse ungdommene liker, og vente at de
skal fatte propagandaen gjennom en musikkstil de ikke forstår eller også tar avstand fra. Dette kan såklart være et taktisk
spørsmål, men det krever også at vi har en
strategi på dette området. Vil vi være tjent
med at all den ungdommen som definerer
seg som progressive i forhold til den kulturelle påvirkninga de har fått igjennom hele
sitt liv, ikke skulle være mulig å nå fordi
de ikke kan godta de kulturelle stilartene
vi ønsker å fremme , og ser at vi har restriksjoner mot kulturelle stilarter de ser
på som eneste gangbare?

bruke musikalske stilarter som de ser tjener formålet å nå ut til massene, må være
ei gal linje. Ei riktig linje må være å
fremme og styrke disse musikernes arbeidsvilkår og muligheter til å spre musikken
sin til det norske folket.

Om vi ser på progressive musikere, skal
vi kreve musikalsk omskolering av disse i
et kapitalistisk samfunn fordi de ønsker å
knytte yrkessituasjona si (å spille musikk)
til å fremme en revolusjonær musikk som
de veit slår an hos store grupper av arbeiderklassen? Skal vi også kreve at disse musikerne skal spille stilarter som gjør at de
ikke kan leve av yrket sit.t fordi de ønsker
å gi musikken de veit når ut til store grupper av arbeiderklassen et revolusjonært
innhold?

På en rekke områder er Norge underlagt amerikansk imperialisme gjennom
Nato, Marshallplanen med amerikansk
kapital i norsk industri, konsumvarer, teknologi, know-how , kultur osv. Dette vil
også nødvendigvis måtte prege norsk arbeiderklasse. USA imperialistene har i
stort omfang brukt kulturen i spredning
av sine produkter og til å fremme en ureflektert konsumholdning i folket. Den imperialistiske kulturen går inn for å få oss til
å kjøpe og produsere deres produkter og
råvarer, godta og annerkjenne deres politiske taktikk og strategi, i det hele tatt å få
oss med på deres politiske og økonomiske
hensikter i Norge. For å gjennomføre
dette har de lagt stor vekt på kulturen.
Overalt i samfunnet vårt vil vi kunne se
reklameplakater, filmer, aviser og blader
spekka med propaganda, bøker og tidsskrifter, musikk osv. osv. Den borgerlige
staten har så godt som fullt ut godtatt
denne imperialismen, og sprer deres propaganda gjennom historieframstillinger i
skolene uten å godta kritikk, språkdominans, gjennom radio og TV, hvor det først
i de siste åra har fått komme inn små
drypp av kritiske bemerkninger og motsatte synspunkter på en del av USA imperialismens metoder. Denne kulturimperialismen vil det være viktig at vi, som ærlige
anti-imperialister, kjemper imot.

Vi tror at vi av både taktiske og strategiske grunner må si nei til begge disse spørsmåla. Vi er overbevist om at ei slik linje
som Kark legger opp til verken vil tjene
kampen for sosialismen, eller å knytte
banda mellom den revolusjonære bevegelsen og norske musikere.
Vi ser det riktig at AKP (ml) går inn for
å styrke og utvikle nasjonale musikkformer og tradisjoner i Norge, men dette kan
ikke være overordna kampen for å styrke
musikken i arbeiderklassens tjeneste, og
da er det viktig å ikke ta avstand fra musikkstiler som arbeiderklassen kjenner
som sine egne. Det er klart at vi i den anledning skal ta avstand fra imperialistenes
masseimport av utenlandsk musikk med
reaksjonært innhold. A hindre revolusjonære, norske musikeres muligheter til å

6. Imperialistisk kultur
Imperialistisk kultur er den kulturen
som imperialister bruker for å undertrykke folkets ønske og vilje til sjølråderett, og for å fremme imperialistenes kortsiktige og langsiktige målsetninger.

53
Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no) 2016

Betyr dette at kampen vår mot den
amerikanske kulturimperiali men også er
en kamp mot de kulturelle ~ rmene og stilartene disse bruker? Kan vi betrakte former og stilarter som ideologi k undertrykkende og en del av den overbygninga som
imperialistene benytter for å beholde et
økonomisk og politisk herredømme i
Norge?
Dette ser det ul til at en god del kamerater mener , men vi tror at de harr anskelig
med å skille mellom form og innhold, og
tror at form har klassekarakter og derfor
er en del av den ideologiske overbygninga.
Disse kameratene bør for det førs te gjøre
grundige undersøkelser for å finne ut om
former (og stilarter) kan ha klassekarakter,
tiltross for hva våre klassikere sier på dette
området. Deretter bør de framlegge dette
synet gjennom praktiske eksempler. Vi
veit at borgerskapet bruker alle former og
stilarter som de ser tjener sine hensikter.

Bildet: Ch uck Berry. Skal kampen mot den
amerikanske kulturimperia lismen også
være en kamp mot de kulturelle former og
stilarter, spør artikkelforfatterne.
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Om de ser en stilart som lever og har utvikla seg i arbeiderklassen , ser de den som
kjærkommen for spredning av sin propaganda overfor denne klassen . Det er sjølsagt at imperialistene bruker folkelige former og stilarter i sin propaganda. Dette er
et vesentlig ledd i popularisering for massespredning av propaganda. Det Mao sier
om popularisering er en sjølsagt praksis
for borgerskapet. Om de ser en folkelig og
nasjonal stil har slått an i store deler av
fo lket, går de raskt inn for oppkjøp (eller
også bare å ta ideen uten vederlag om det
går). Eksempler er Flåklypafigurene på
bensinstasjoner, coverversjoner og kopiering av Vømmøl, produksjon av suvernirer, Flexnes osv. Det samme har skjedd
med en mengde folkelige og proletære stilretninger innen forskjellige media i USA. I
billedkunsten har vi tegneserier (Donald
Duck), i film og foto (tenk på Chaplin) i
musikken har vi rock og jazz (kommer til
dette i et eget avsnitt) osv. Hvordan former
og stilarter skilt fra sitt opprinnelige innhold (med et annet innhold) i seg sjøl kan
fungere imperialistisk, står i sammenheng
med bruken av symboler.
Men det er hva som symboliseres og
ikke stilarten som er imperialistisk. Om vi
nynner melodien til «Things goes better
with Coca Cola» vil den sikkert for en
mengde nordmenn umiddelbart bli assosiert med Coca Cola uten å si orda. Men til
og med denne sy mbolske sammenhengen
vil det være mulig å bruke mot produktet.
Her har vi en mengde eksempler fra anti
EEC kulturen , og så vidt vi har kunnet
forstå fungerte dette positivt. Gjennom at
det imperialistiske, amerikanske monopolborgerskapet i lengre tid har brukt forskjellige stilarter, og ofte også hatt nær
innpå monopol på disse, mener noen kamerater at disse stilartene har fått en entydig imperialistisk karakter.
Vi skal vise til at dette er et spørsmål
om erobring, og at symbolene er knytta til
produkter som det kan være viktig for arbeiderklassen å erobre, og at vi også gjen-

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

nom å erobre stilartene er i stand til å forandre symbolenes
betydning, eller å
knytte dem til andre symboler som tjener
arbeiderklassens revolusjonære kamp .
Dette kan i mange tilfeller være mere hensiktsmessig enn gjennom den revolusjonære arbeiderbevegelsens sparsomme formidlingsapparat å forandre arbeiderklassens tilknytning til kulturelle stilarter som
har oppstått i USA og gjennom flere år
har fått en brei massebasis i Norge.
Amerikanske reklamefolk har utvikla
populariseringa av propagandaen, og det
skal vi lære, om vi skal være i stand til å
vinne kampen på kulturens område. Norske tegnere bør lære av amerikansk tegneseriekunst, filmkunstnere av amerikansk
filmkunst, musikere av teknikken med å
knytte formen sammen med innholdet slik
at de tjener hverandre og evnen til å bruke
og utvikle massekulturen til å tjene ideologien. På teknikkens og mediaenes område
har USA nådd langt. Her har vi mye å
lære av både negative og positive erfaringer. Vi har utviklinga av TV, radio,
grammofoner, grammofonplater, kassetter, lydutstyr, musikkinstrumenter, layout
utstyr, massepublisering osv. Det kan
umulig være feil å tilegne seg slike kunnskaper. En stor del produkter som den
amerikanske imperialismen har ført inn til
Norge vil det norske proletariatet se på
som framskritt , og som et tilbakeskritt om
det skulle bli tatt ifra dem. Dette har også
vært en dominerende faktor i imperialismens angrep på de sosialistiske landa ved
å vise til disse landas forkortkommende i
forhold til USA på teknologiens område,
og særlig på de tekniske framskritta som
til en stor grad har kommet proletariatet til
gode. Gjennomføringa av sosialismen i
Norge kan umulig bety at vi skal stoppe
omsettinga og ikke produsere f.eks . kjøleskap, frysebokser , forpakningsartikler,
oppvaskmaskiner, en mengde elektroniske
instrumenter og utstyr, telekomunikasjonsutstyr osv. Alt dette som det norske
proletariatet ser som framskritt og som

også i stort omfang allerede blir produsert
i Norge, er skapt, utvikla og produsert av
arbeidere, og vil også nødvendigvis være
arbeiderklassens eiendom. De tinga vi idag
ikke produserer skal vi også med tida sjøl
kunne produsere, slik at vi ikke blir avhengig av imperialistene når vi skaper
proletariatets diktatur i Norge. Men samtidig skal vi gå til angrep på det borgerlige
innholdet som driver klappjakt på resurser, overproduksjon av visse varer, utarming av jorda som ikke tjener de kommende generasjoner, og alle andre ting
som ikke tjener de arbeidende massens
kortsiktige og langsiktige mål. Kjøleskapet
er ikke reaksjonært om kapitalistene vil ha
deg til å kjøpe et nytt kjøleskap hvert halvår, og det er heller ikke rocken som stilart
om imperialistene vil ha deg til å kjøpe ei
ny rockeplate hver dag.
Det er viktig at det i Norge blir produsert det den norske arbeiderklassen og
deres allierte forstår at vi trenger for å
være sjølstendige og på den måten ikke
være underlagt imperialismen. Hva det
norske folket trenger og vil være istand til
å produsere, samt ønsker kulturelt å utvikle, vil det være farlig å bestemme på en
administrativ måte, og krever skikkelige
studier og undersøkelser hos massene. Det
er viktig ikke å gjøre feil slik at den revolusjonære arbeiderbevegelsen ikke fører ut
en politikk som massene går imot på et
riktig grunnlag.
Her er det også viktig å lære av de sosialistiske landas erfaringer i kampen mot
imperialismen og for gjennomføring av
sosialismen. Men en mekanisk overføring
av disse erfaringene uten å se hva som
skiller og hva som er likt med den særegne
situasjona, kan være fatalt.
Kamerater har påstått at f.eks . i rockemusikken er formen og dens imperialistiske karakter gjennom sin klare symbolske
tilknytning til USA imperialismen, overordna innholdet, og at orcken som stilart i
seg sjøl fungerer på vegne av imperialismen . Dette er feil , da imperialistene i sin
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propagandaspredning i første omgang
sprer sin propaganda gjennom å fremme
innholdet, men bruker fo rmen bare som et
middel til å nå fram .
Det er vel ikke den norske arbeiderungdommen som har en imperialistisk karakter fordi de godtar rocken som stilart? Det
er å sette saken på hode. Arbeiderungdommen har godtatt denne formen
(stilarten) fordi den appelerer til deres livssituasjon, og ikke fordi stilarten er imperialistisk. At den kom fra USA, og fordi de
så USA som en framskreden industrinasjon som har skapt enorme teknologiske
framskritt , bety r også at de ser opp til den
amerikanske arbeiderklasse
som har
skapt dette enorme framskrittet. At propagandaen prøver å framstille at det er en
handfull imperialister som har skapt disse
produktene, tror vi at den norske arbeiderklassen har vanskelig for å forestille
seg tiltross for hva de lærer i skolen. Dette
tror vi arbeiderklassen er i stand til å se
også når det gjelder kultu ren, og derfor foretrekker de sin egen kultur framfor borgerskapets genikultur.

7. Påstanden om at rocken er imperialistisk.
I Klassekampen nr. 54 påstår Sæmund
Fiskvik at rocken blei skapt i de imperialistiske platestudioene i USA. Dette er åpenbart tull, et slik opphav kan rocken umulig
ha hatt. Det vil være det samme som å
påstå at Ole Bull og Edvard Grieg skapte
folkemusikken i Norge, eller at de som
skreiv folkemusikken på noter hadde retten til å si at folkemusikken var deres oppfinning. Før vi går videre skal vi nok en
gang slå fast at de amerikanske imperialistene både bruker og har brukt rocken
sammen med en mengde andre musikalske stilarter for å fremme sine formål.
Vi må se at USA er et land som har en
kulturell bakgrunn i en mengde ul ike kulturer, mens den anglosaxiske på mange
områder er og har vært den ledende. Fra

den store kontingenten av afrikanske slaver, som tiltross for slaveriets formelle
opphevelse fortsatt var en undertrykt rase,
utvikla det seg en kultur som tilegna seg
endel av den anglosaxiske religiøse og folkelige musikken. Denne musikken er det
vi idag kaller afro-amerikansk musikk. Til
denne musikken blei det sunget tekster
som fortalte om utbytting, undertrykking
og lengsler etter en bedre livssituasjon.
Jazzen var en instrumental stilart som
først utvikla seg i de større byene i Sør Statene (New Orleans), og som seinere utvikla seg videre i de store industribyene i
nord .
Da kapitalistene fant ut at denne musikken slo an i den hvite arbeiderklassen, blei
de etter mye om og men overbevist om
fordelen å tjene penger på den . I dag har
jazzen i en «forfina» utgave blitt fullt ut
akseptert i det amerikanske borgerskapet.
Paralelt med denne utviklinga utvikla
folkebluesen seg, og fra denne, storbyenes
cityblues og rythm & blues. Den hvite arbeiderklassen utvikla også sine musikalske
tradisjoner i storbyene og blir til det som
kalles rockabilly. I de store amerikanske
industribyene blei folk av ulik rase, etniske og kulturelle opprinnelser pressa sammen, og musikken blir sterkere prega av
hva dette proletariatet har felles enn hva
som skiller dem fra hverandre. Flere og
flere musikere begynte å spille musikk
som samla arbeidere med forskjellig bakgrunn, og slik bli en sammensmelting av
rockabilly og rythm & blues til fellesbetegnelsen rock & roll. Sammensmeltninga
var ikke total, noe som har gitt rocken
ulike utviklinger, og som igjen har forma
seg i forskjellige miljøer og klasser. Derfor
er det også mye forskjellig musikk som
går under betegnelsen rock, og kan derfor
og såvanskelig klassifiseres som en enkelt
stilretning. Det er ikke lett å finne klare
likhetspunkter mellom såpass ulike artister som Bill Haley og Chuck Berry, eller
ennå mere mellom Little Richard og Pat
Boone. Å påstå at Fats Domino, the Plat-
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ters, Jerry Lee Lewis eller for den saks
skyld Elvis Presley i 1954 i et monopolkapitalistisk platestudio plutselig dukka opp
med nyoppfinnelsen rock & roll, skapt av
monopolkapitalister, virker ikke bare
usansynlig, men er rett og slett umulig.
Alle disse artistene hadde opptil flere år og
en rekke plateinnspillinger bak seg før de
på det store markedet blei lansert som
rockestjerner, rockens konger eller oppfinnere.
De plateinnspillingene som kom før og
etter rock & roll blei lansert, var ikke særlig forskjellige, og man kan ikke beskylde
noen av disse artistene for noe gjennomgripende stilbrudd i 1954. Hva forskjellen
var på Bo Diddely som rythm & bluesartistog rock & roll artist tror vi det er fler
enn oss som vil få problemer med å finne
ut. Andre ting er at kjente svarte rythm &
blues artister blei kopiert, visene blei brukt
og utgitt av hvite artister bare med den
forskjellen at de nå blei kalt rock & roll .
Først var det små uavhengige plateselska-

per og radiostasjoner som fremma disse
artistene og denne musikken, og de store
monopolselskapa kjempa i førstninga
imot. Når de så at de ikke var i stand til å
undertrykke den nye stilretninga som
dukka opp, så begynte oppkjøpet. Elvis
blei solgt fra Sun records til RCA for
70 000 $. de tidligere snørr og tåresangerne blei oppfordra til å synge rock (Lui
Prima, Perry Como, Pat Boone og en
mengde andre) og flere svarte artister fikk
sin mulighet på de store hvite ,monopolselskapene. Noen av de små plateselskapene og radiostasjonene vokste seg store
eller blei oppkjøpt av de store, og etter
hvert døde en god del av i særlig grad de
svarte artistene ut, og tilbake var igjen i
hovedsak bare de gamle snørr og tåresangerne og noen nye som hadde lært å
innpasse seg.
Etter denne epoken med hysteriske
rockekonserter, opptøyer med hærverk
osv. kom en periode med forsøk på å lansere nye stilretninger, og dette var ikke

Bildet: En av de store i New Orleans re/l eller århundreskiftet, King O/iver med sil/ band.
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bare musikk fra amerikanske arbeiderklasse i de store industribyene i nord, men
fra Vest-Indiske øyer, Sør-Amerika, Hawai, som Limbo, Calypso, Bossa Nova,
Hawaimusikk osv. Andre forsøk på nye
stil retninger var å finne band som spilte på
en litt særegen måte og lansere dem isammen med en ny dans, som f.eks Twist, Locomotion, Cha Cha Cha osv. Ingen av
disse nye retningene klarte på noen måte å
oppnå like store salgstall som rocken .
Noen særlig fart i omsettinga blei det
ikke før rocken og rythm & blues musikken fikk vind i seila igjen i begynnelsen av
60åra. Denne gangen kom det ei bølge fra
England med Beatles, Rolling Stones , Animals, Them, osv . som slo an stort på verdensmarkedet. Storkapitalen i musikkbransjen var bedre forbered t denne
gangen, og var tidlig ute med å statse på
rette hester. Disse banda hadde som de tidlige hvite rockeartistene studert og gått inn
for å kopiere svarte rythm & bluesartister
og rockemusikere. Det var vesentlig at de
ikke satsa på kopiering og utvikli g av den
hvite entertainermusikken og til og med
tok skarp avstand fra den . Store penger
blei satsa på hår og klesmoter, som følgelig slo an, men viktigst av alt var at artistene tydlig var populære i sine lokalmiljøer (i de engelske arbeiderstrøka i Liverpool, Newcastle, Manchester og London).
Av den grunn hadde de gode muligheter
til å slå an i større målestokk , noe de også
gjorde.
Utviklinga gikk videre, og vi fikk soulbølgen, med en afro amerikansk utgave av
rocken , surfmusikken som passa inn for
den hvite småborgerungdomme , flower
power som fikk et visst politisk tilsnitt i
begynnelsen, og den harde betongrocken
fra New York, Tamla Motown som var
en velpolert utgave av rythm & bluesen og
gospelmusikken , de engelske heavygruppene osv. osv .
I dag er det et virrvarr av stilarter og
retninger som konkurrerer, og ingen ser
ut til å ha noe mere djuptgående grep enn

noe· annet. Ragea musikken fra Jamaica
med Bob Marley som skriker «Get up ,
stand up, stand up for your rights» som
ljomer utover diskotekhøytalerne til blinkende lys, er noe av det siste i skuddet.
Dette kan på overflaten virke progressivt,
om ikke disse tendensene hurtig blir avspora og har liten betydning på den måten
denne musikken kommer fram til folk .
Revolusjonære slagord er uten betydning
sålenge de ikke er knytta sammen med en
konkret kampsituasjon . Derfor bør en god
del av den musikken som blir spredd i dag
ha en mere langsiktig målsetning enn å tro
at folk som er på en dansetilstelning eller
konsert umiddelbart går ut og lager revolusjon.
Hvor stor betydning et band som står
på scenen kan ha, er det vanskelig å si,
men å tro at kulturen i seg sjøl kan skape
en revolusjonær situasjon er å overdrive
dens betydning. En annen ting er at den
kan åpne for folks perspektiver for en
mengde kampsaker, klassesolidaritet, solidaritet over landegrensene, og en mengde
annet som kan få folk til å innse hvordan
samfun net fungerer og at de sjøl kan bidra
til et kvalitativt bedre samfunn ved å ta aktiv del i kampen. Til dette kan den revolusjonære arbeiderbevegelsen bruke rocken,
og flere andre musikalske stilarter og ikke
tro at middelet kan helliggjøre målet.
Kampen for utviklinga av en nasjonal kultur må underordnes dette og kan verken
sidestilles eller overordnes med kampen
mellom proletariat og borgerskap. Viska!
ikke se bortifra at denne hovedmotsigelsen
kan endre seg, men av taktiske og strategiske årsaker skal vi i dag bruke alle stilarter
som tjener formålet med å nå ut med en
revolusjonær arbeiderkultur, og spørsmålet om å bruke den nasjonale musikken
må være underlagt det innholdet vi ønsker
å fremme .
Om vi skal lage musikk som kjemper
mot imperialismen eller for norsk sjølråderett, vil det være naturlig å bruke folketoner, og det samme kan sikkert være hen-
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siktsmessig om vi skal bruke musikken til
å solidarisere oss med bønder og fiskere.
Men om vi skal solidarisere oss med arbeiderungdommen vil det være riktig å bruke
musikkformer og stilarter som denne ungdommen kjenner seg hjemme i, det
samme gjelder resten av arbeiderklassen.
Dette kan bl.a. rocken brukes til, og det vil
være ei feilaktig og sekterisk linje ikke å
mene at vi skal kunne gjøre det. Derfor
fram for å bruke alle stilarter, også rocken,
i fremminga av en revolusjonær arbeidermusikk .
8. Er rocken reaksjonær kultur?

Det kan være interressant å se rockemusikkens utvikling i Norge. Da vil vi se
at den ikke skiller seg i nevneverdig grad
fra den utviklinga som har vært i andre
vestlige, kapitalistiske industriland. Først
og fremst kan dette skyldes at de vestlige
industrilanda på samme måte som Norge
er underlagt amerikansk imperialisme.
Som stilart importert av imperialistene
fra USA tok den over snørr og tåre tradisjonen med Frank Sinatra, Bing Crosby,
Glenn Miller og Judy Garland, storbandjazzen, swing og bop. Her hjemme hadde
vi en del norske utgaver av denne tradisjonen med Jens Book Jensen , the Mon Keys,
søstrene Bjørkelund, Lille Grethe, Bjørg
og Mikkel , Kurt Foss og Reidar Bøe, lokale Glenn Miller band og slagere som
«En liten gylden ring», «En liten pike i
lave sko» osv. Når da Per «Elvis» Granberg , Rocke Pelle, Roald Stensby, Little
Sophus og en mengde andre kom og overtok en stor del av dette markedet, tror vi
ikke det medførte et tilbakeskritt og djupere band til amerikansk imperialisme.
Rocken bandt nærmere til arbeiderklassen, forankra seg der blandt arbeiderungdommen som gikk til rockeopptøyer, og
tok avstand fra den slappe og intetsigende
såpepopen. Arbeiderungdommen ftkk en
musikk som fenga og som de kunne betrakte som sin egen i motsetning til senti-

mentale ~nørr og tåresanger om kastanjer
i Bygdø Alle, og gyldne ringer. Elvis sang
om lønningsdag og ut å bruke penger, og
Lille Richard om alle jentene han hadde
draget på. Det er riktig at Chuck Berrys
sang om søte 16årige jenter ikke får arbeiderungdommen til å gå til kamp, men det
beskreiv endel av virkeligheta til arbeiderungdommen, og kan sikkert også ha avspora dem fra å kjempe for rettferdige krav
og mot det kapitalistiske samfunnet. Men
dette var innholdet og ikke formen. Når
the Who, the Kinks og flere andre kritiserte plastikk kulturen , Bob Dylan, Fugs,
Country Joe & the Fish osv. gikk mot vietnamkrigen og det dekadente og absurde
kapitalistiske samfunnet i USA, var det
store grupper av ungdom som i midten av
60åra plutselig fikk en innfallsvinkel til å
tenke revolusjonært og å kjempe for egne
krav. Da fikk rocken plutselig en annen
karakter i innholdet, og formen forandra
seg for å tjene dette innholdet. Men fortsatt var det rock som blei spillt.
På denne tida var det også utvikla seg til
en mengde lokale rockeband, og i dette
miljøet begynte også stoffbruket å komme
inn. De progressive tilløpa som var blei
hurtig avleda med virkelighetsflukt og
apati, og fortsatt var det rockemusikken
som blei brukt. Utav dette igjen kom det
istand støttekonserter for FNL, frikonserter som samla tusener av ungdom, videre
EEC kampen og en progressiv musikkbevegelse. I dette hadde også rockemusikken
en plass. For de som ønsker å gi rocken en
egen revolusjonær betydning, er det klart
at de gjør samme feil som de som ønsker å
ta avstand fra den . De prøver å få det til at
en form eller en stilart kan ha en politisk
betydning utover bakgrunn, bruksmåte og
identifikasjon. Bakgrunnen er proletær,
har sine røtter i svart og hvit arbeiderklasse i USA, og er fortsatt forankra i
denne klassen.
Bruksmåten er i proletariatet hvor musikken blir brukt. Men for borgerskapet er
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Bildet: uBazan> var en av gruppene som dukka opp under EEC.kampen.

den et middel for å spre borgerskapets
propaganda i arbeiderklassen. Identifikasjonen er knytta til arbeiderklassens kultur
i den amerikanske imperialismens interesse. Den kan bli knytta til både proletariatets og borgerskapets symboler.
På spørsmålet om rockens sammenheng med høy lydstyrke, glitterdresser, intetsigende lys og lydeffekter, samt en
mengde andre ting som er blitt hefta til
rocken, har ingenting med den musikalske
stilarten å gjøre. Dette er media om visse
artister har brukt for å tiltrekke seg ekstra
oppmerksomhet. Utbytting av jenter, fyll
og stoffbruk er en utvikling av dårlige
egenskaper som en god del artister som
spiller rock har falt for, og har sin bakgrunn i et samfunn vi vil ha vanskeligheter med å gi en musikalsk stilart skylda
for. Det samme gjelder for bildilla og motehysteri.
Rockemusikkens ofte imperialistiske
innhold vil også til en stor grad prege for-

men, og av den grunn vil en god del av
rocken ha en form som det kan være vanskelig eller oppimot umulig å få til å tjene
arbeiderklassen. Dette er et tema vi idag
vil ha vanskeligheter med å konkretisere,
da vi veit altfor lite om bruken av forskjellige virkemidler, og hva disse tjener og
kan tjene til i klassekampen. Vi har f.eks
vår tvil om en del av disko og listepopmusikken som vi kjenner i dag formmessig
kan med hell brukes med et progressivt
innhold. Det vil si at vi mener at rockemusikken for at den skal brukes progressivt i
Norge i dag må brukes i sammenheng
med det innholdet vi ønsker å fremme. Ettersom vi må kreve enhet mellom form og
innhold , må vi undersøke vilket stadie
klassekampen er i både når vi fremmer et
innhold og den formen vi skal gi dette innholdet. Ettersom vi skal kjempe mot masseimport av dårlige og profittmotivert imperialistisk kultur, er det også viktig at vi
ikke etteraper og kopierer denne kulturen.
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Når vi så skal ta utgangspunkt i massenes
nivå, er det viktig at vi kjemper for å utvikle den delen av den kulturelle påvirkninga arbeiderklassen har fått som kan
være tjenlig for en revolusjonær arbeiderkultur. Dette krever at vi ikke tar avstand
fra rocken som stilart, mn bruker opprinnelige elementer, sjangere og visse preg
som vi har sett ved en rekke anledninger
kan tjene et progressivt innhold.
I Sverige mener vi å ha hørt en del bra
eksempler på dette. Et eksempel er
« Bolsjevikarnas Parti» med Nynningen på
LPen «Før full hals», «Jack the Ripper»
på Nationalteaterns LP «Livet er en fest»
«Konserverad Grøt» på Norrbottens Jams
LP, om kanskje tekstene kan ha revisjonistiske preg, og derfor i noen tilfeller føre til
å avspore kampen. I Norge har vi også en
del eksempler hvor bruk av rock har hva
vi kan se en progressiv funksjon . Eks.
«Det er itjnå som kjem tå seg sjøl» med
Vømmøl, «AlS Arvegods slår til igjen»
med Strengegjengen, «Drabantbyrock»
med Bazar. I alle disse tilfellene mener vi
at formen fremmer innholdet, og om man
går mot denne formen som er brukt på
disse låtene, vil det være fordi man også
går mot innholdet. Nå er det også verdt å
nevne at form og innhold både her og i en
mengde andre produksjoner av progressive artister, ikke alltid tilfredsstiller og
ofte også langt fra tilfredsstiller de krav vi
må sette til en revolusjonær arbeiderkultur. Men en snever diskusjon om bruken
av stilarter med påfølgende restriksjoner,
vil automatisk føre til at musikerne får
rammer som ikke tjener utviklinga av en
revolusjonær musikk. Noen vil kanskje
reagere på de eksemplene som er trukket
fram, og da er det viktig at vi ikke utvikler
dette til en udialektisk smak og behag diskusjon. Det er ikke derfor disse eksemplene er brukt.
Oppsummeringsvis kan vi slå fast at
rock som en hvilken som helst annen stilart kan brukes på to måter.
l. Til å spre borgerskapets ideologi og å

styrke deres profittjag. Her vil borgerskapet utnytte denne stilarten og utvikle den til å bli et lydig redskap til å
tjene deres interresser. Men stilarten
vil fortsatt ha sin basis i arbeiderklassen, og vil derfor bli brukt av borgerskapet til å propagandere overfor arbeiderklassen. Klassekarakteren vil
være borgerlig, mens klassetilhørigheten vil være proletær.
2. Til å tjene arbeiderklassen, og gjennom å benytte og utvikle den vil den
tjene dagskampen og kampen for sosialismen. Både klassekarakteren og
klassetilhørigheten vil her være proletær.
Vi håper vi ikke har glømt viktige argumenter. Det finnes mye vi burde ha forsket mye dypere i, men ettersom debatten
har gått har vi fått muligheter til å skjerpe
oss, slik at vi etterhvert er blitt mer og mer
konsolidert på dette standpunktet, at rock
som stilart er brukbar i den revolusjonære
arbeiderkulturen i dagens Norge.
En sluttreplikk om rocken. Det ville
være bra om vi fant ut hvordan rocken
kunne slå an i såpass stort omfang som
den har gjort. Det er ikke riktig å føye
dette mekanisk inn i spørsmålet om moter,
da det innen det vi kan betrakte som rock
hele tida er skiftninger i motene, og at moter bare er krusninger på overflata. Motestilarter går også bare på formen og ikke
innholdet. Om skjørtene er lange eller
korte har ingen klassekarakter. Det er de
motivene som blir lagt i de ulike motene,
som får dem til å til stadighet å skifte for å
øke kjøpepresset som skaper klassekarakteren, og ikke de formmessige likhetspunktene som vi kaller stilarter. Vi tror at
rocken er lydmalende for arbeiderklassen i
de store industribyene og utviklinga av
teknologien. Sterkest vil dette gi seg utslag
i rytmikken, men vil også klart uttrykke
seg i melodiføringa. Dette kan veksle mellom å drømme seg bort fra hverdagen og å
beskrive den, og for industriproletariatet
vil dette gi seg utslag i musikk de kjenner
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igjen i virkeligheta og i lengsler. Derfor vil
også et proletært innhold i musikken gi
seg utslag i formen , og et bevtsst forhold
til bruken av former og stilarter vil knytte
innholdet til hvem man ønsker å nå. Borgerskapet har fatta dette og derfor brukt
visse stilarter til fremming av sin ideologi.
9. Våre særegne vilkår, og hva vi
kan lære av andre land.

Albanerne kjemper mot rocken , og når
et sosialistisk land gjør det må vi også
gjøre det. Vi må som i de sosialistiske
landa kjempe mot imperialistiske moter.
Dette er i en kanskje noe vulgarisert form
det noen kamerater har påstått, og skal
legge grunnlaget for en lignende holdning
i den revolusjonære bevegelsen i Norge.
Vi skreiv noe om dette i kapittel 5 om nasjonal form/proletært innhold. Vi har

Bildet: ABBA . uDen revolusjonære bevegelsen i Norge bør også kjempe mot motehysteri og salgspop, men det er ikke det
samme som å ta avstand fra sti/retninger.>>

ikke tatt stilling for eller imot denne parolas tillemping til norske forhold, men ser
ingen grunn til å fremme denne som en
hovedparole før vi har klarhet i hva den
betyr for den revolusjonære arbeiderkulturen i Norge. En mekanisk overføring av
albanernes kulturdiskusjon med utgangspunkt i denne parola, kan både taktisk og
strategisk være fullstendig feilaktig. Vi
skal heller ikke betvile at albanernes kamp
mot kapitalismens motehysteri og salgspop er riktig, men vi har ikke klart å finne
påstanden om at stilarter har klassekarakter. Den revolusjonære bevegelsen i Norge
bør også kjempe mot motehysteri og salgspop, men det er ikke det samme som å ta
avstand fra stilretninger. Det blei også
nevnt at antifascister i Spania, Hellas og
Chile satsa på folkemusikken. Dette betyr
ikke at de ikke vil kunne bruke rocken, eller elementer fra den i sin propaganda. Og
om så var at de bevisst gikk imot bruken
av rock , er det verken sagt at dette er ei
riktig linje for Norge, eller at denne linja
skulle basere seg på den samme hovedmotsigelsen som i Norge. Slike lettvinte
slutninger som en del kamerater har gjort
seg skyldig i, kan være farlig for utstakinga av riktige linjer, og kan føre til at vi
ikke blir istand til å stake ut riktige linjer i
den kampen vi står oppe i her i Norge.
Fiskvik gikk i nr. 54/76 av Klassekampen ut mot et særegent revisjonistisk trekk
i Skandinavia, med drømmer om å utvikle
rocken til revolusjonær arbeidermusikk.
Og da trakk han fram eksempler på grupper som var tilhengere av revisjonistiske
partier og grupperinger. I samme slengen
kan vi også nevne at et stort antall
«progressive» grupper i Sverige har medlemmer som bruker stoff, har dårlig kvinnesyn , er forfylla osv. Det er helt klart at
vi skal gå imot fremming av revisjonisme
og dekadent ungdomskultur. Men når Fiskvik bruker sammenligningen med at
Hoola Bandoola band utvikla seg som
rockegruppe og at de etter hvert åpent revisjonistiske og reformistiske standpunk-
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ter, og at dette skulle være en fare når det
gjaldt Arbeidslaget, virker noe merkelig.
At Hoola Bandoola band har tatt klarere
standpunkt i visene sine etter hvert, er riktig, og da er det også lettere å se vilke
standpunkter de tar. Dette kan vi også se
når det gjelder Arbeidslaget, og om vi ser
på tekstene og vilket standpunkt de tar i
forhold til Vømmøl, er det vanskelig å se
at dette skulle bære mot revisjonisme og
reformisme. Det Fiskvik må mene da .er at
musikkens innhold er i ferd med å bli revisjonistisk og reformistisk ved at de nå spiller mere rock. Dette mener vi er tåkeprat.
Utviklinga til Hoola Bandoola band finner
han uten tvil i tekstene når han sier åpne
revisjonistiske og reformistiske, og hvordan han da kobler dette sammen med at
de spiller mere rock, og at denne utviklinga er ei fare for Arbeidslaget er at en
stein kan ikke fly, mor Nille kan ikke fly,
ergo er mor Nille en stein.
Vi mener at det er mye å lære av den
progressive kulturen, og hvordan den har
utvikla seg i Sverige. Vi bør bruke positiv,e
erfaringer, og lære av de feila de har gjort,
og vi bør også diskutere faren med å bli revisjonister og reformister. Om vi skal
kunne gjøre dette med hell, bør vi gjøre
skikkelige undersøkelser og ikke trekke
Erasmus Montanus slutninger.
Det er opplagt av vi heller ikke skal
slutte å lage egne sanger om norske forhold, og sanger som solidariserer seg med
andre folks kamper, og i stedet spille svenske progressive slagere, og tro at vi på den
måten lager revolusjonær kultur. Nei, vi
skal kjempe for at den revolusjonære arbeidermusikken når ut til flest mulig uten
å være opportunister overfor massene.
Gjennom politisk skolering av kulturarbeidera og kamp mot kulturell opportunisme som legger seg langflat for listepopen , samt kampen mot kulturradikalismen og kultursyn som hevder at arbeiderklassen er kulturfattig, skal den revolusjonære arbeiderkl~ssen være i stand til å

skape en bra kultur som tjener arbeiderklassens kamp for dagskrav og for sosialismen. Dette vil også tjene kulturarbeideras
kamp mot forverra kår.
10. Den progressive musikkbevegelsen.

Skal kulturen på sommerleirene være
retningsgivende for all den kulturen kommunistene ønsker å fremme?
Noen kamerater har hevda dette stand·
punktet ved å spørre om ikke kulturen på
sommerleirene er bra nok .
En sommerleir varer ei uke, og det er
riktig, i løpet av denne uka blomstrer kulturen. Men den er også et uttrykk for flere
kulturarbeideres arbeid gjennom året. Det
vi ser mangler er det fagmessige nivået,
det kontinuerlige arbeidet med styrking av
formen , de undersøkelsene som går utover de enkeltes smak og behag nivå, som
føyer kulturen vår inn i den politiske propagandaen, og som gir den styrke og levedyktighet i kampen innen et kapitalistisk
samfunn. Vi mener vel heller ikke at Klassekampen skal ha det samme fagmessige
nivået og ikke ha større bredde enn ei leiravis. Vi må ikke glømme at resten av året
er vi ikke på leir, og at da vil kampen få en
annen karakter.
Vi kan streke opp 3 stadier i utviklinga
av kulturen.
l . Amatørkultur på et lavere nivå. Eks.
sommerleir, interne møter, kameratslig samvær, i forbindelse med lokale,
små tilstelninger osv.
2. Amatørkultur på et høyere nivå.
Røde kor, musikk og sanggrupper
med et kontinuerlig arbeid som kan
fungere på større arrangementer, plateinnspillinger osv.
3. Profesjonell kultur som driver fram
profesjonelle krav og som kan konkurrere på et profesjonelt marked i et
kapitalistisk samfunn. Den må være
dyktig nok til å hamle opp med den
kommersielle såpekulturen, kulturradikalismen og stake ut nye veier og
perspektiver i kulturen.
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Vi må passe oss for at ikke disse tre stadiene fungerer uavhengige fra hverandre,
men i stedet inspirerer og utvik ler hverandre. Å fremme det ene framfor det andre,
vil ikke bare være fatalt for det ene nivået,
men sterkt virke inn på de andre. En svekking av amatørkulturen på et lavere nivå,
vil hindre rekruteringa til kulturen på et
høyere nivå, ta vekk massebasisen til de
profesjonelle. Om amatørkult ren på et
høyere nivå blir svekka til fordel for det lavere, vil det hindre utviklinga av denne,
og det samme gjelder de profesJonelle som
ikke har noe sted å rekrutere fra.
Den profesjonelle kulturen skal også
virke som ei spore på de to andre, og en

svekking av den vil virke som ei svekking
av hele kulturen .
En nøye og vel begrunna kritikk av den
progressive musikkbevegelsen kunne ha
vært på sin plass i denne avhandlinga,
men vi tror at det ville være utenfor
ramma av dette innlegget å gå i dybden av
denne kritikken.
Noen stikkord kan i allefall være på sin
plass, og da i første omgang har vi Mai og
konkursfaren .
Mai bør reddes fra konkurs utifra fordelen av å ha et progressivt plateselskap som
stiller seg på den revolusjonære arbeiderbevegelsens side i klassekampen . I forhold
til dette perspektivet ser vi at Mai's sjølkri-

Bildet: Visegruppa Lovisa ogJa ck Berntsen tar utgangspunkt i den nord-norske visetradisjonen. De har gitt ut plata 11Med hammar og høtlii (Mai).
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tikk er altfor grunn og bl.a. ikke tar opp
faren for utviklinga av et byråkratisk kontorsjikt som administrativt skal lede kulturen. Den eneste måten de skal sikre seg
mot ei slik utvikling er ,igjennom en
igangsettelse av en ny musikkfront, Nye
Samspill. Om det Nye Samspill blir et alibi
for Mai's manglende massebasis og er en
frontorganisasjon som ikke har sin egen
massebasis, vil den ikke helhjerta kunne
støtte kampen for å redde Mai , men bli et
underbruk · for Mai's redningsaksjon av
seg sjøl, og bare utsette Mai's dødskamp,
eller legge grunnlaget til et revisjonistisk
plateselskap som ikke kan stå på egne
bein. For å gjøre Mai levedyktig på den
måten det virker som Mai har tatt sjølkritikken, kan føre til at de blir hengende etter massene og utvikler ikke en skikkelig
massebasis og lar økonomien istedet lede
politikken. Vi er ikke tjent med et plateselskap som til enhver tid er avhengig av hits
fra et fåtall enkeltstående artister, eller
som hvert hvalvår står framfor ei konkursfare. Det er viktig at det er ei massebevegelse som kritiserer og forsøker å drive
plateselskapet framover . Det ville være
greit å få vite om hvorfor ikke folk kjøper
den ene eller andre Mai plata. Det kan
være fordi PR arbeidet er for dårlig på enkelte innspillinger, fordi distribusjonen
fungerer for dårlig i forhold til at noen
innspillinger vil bli boikotta av plateforretningene og NRK, at platenes innhold ikke
appelerer, at formen er for dårlig osv. Alle
disse sakene burde Mai ha fått greie på,
slik at de kunne være i stand til å stake ut
ei riktig linje. For at dette skulle la seg
gjøre, kreves en aktiv kritikkampanje i
samband med innsamlings kampanjen, ellers vil ytterst få se det som noen vits i å
redde Mai fra en konkurs. Det har vært
riktig sjølkritikk av Mai å ta oppgjør med
for store utgifter med personale, studioomkostninger, inneffektiv arbeidsstil osv.
Men det som folk er mest opptatt av , er
om det kommer ut bra plater, og om Mai
. med sin sjølkritikk kan bidra til det. Vi

stiller oss tvilende til om Mai har funnet
brennpunktet i korrigeringa, men finner
det uhensiktsmessig å gå djupere inn i
dette spørsmålet her.
Det vil også være fint å få litt vind i seila
på det progressive musikkbladet, Vår Musikk. Dette bladet bør ikke bli en del av
historia, men i stedet være et kampkraftig
organ for den progressive musikkbevegelsen.
Ellers villedet være fint om de progressive organisasjonene gikk mere offensivt
tilverks med å bruke kulturen , få igang lokale Samspill Jag, viseklubber, jazzklubber, kor og andre musikkarrangementer
av ulike slag for folkemusikk, rock, viser,
jazz, musikkveksteder og diskusjonsorganer. I det heletatt å få fart i arbeidet med å
utvikle en slagkraftig og aktiv progressiv
musikk som tjener arbeiderklassen. Interressen er helt sikkert tilstede, det er først
og fremst prioritering av dette arbeidet
som det i tilfelle strander på. Dette er en
mye viktigere diskusjon, og mye mere vesentlig å få fart i enn om den ene eller andre stilarten er reaksjonær eller ei. Til og
med om vi nå skulle føre ut ei gal linje i
spørsmålet om form og innhold, vil den
diskusjona være underlagt arbeidet med å
få fart i den progressive musikkbevegelsen. Om ikke det skjer, vil det bety det
samme som å fullstendig nedlegge musikkbevegelsen. Diskusjona om musikalske stilarter har tidligere klart å svekke arbeidet for å utvikle en progressiv musikk
kultur. Skal vi kunne utvikle en bra progressiv kultur må den ha en massebasis, ellers er den verdiløs for alle andre enn en
gjeng sekterister som helst vil sitte på sine
loftskamre å spille for hverandre.

11. Oppsummering.

l.

Denne debatten er ikke ny, og den
kommer til å vare ei tid framover ,
derfor må vi passe oss for å undertrykke den . Det virker for oss som om
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diskusjonen er kommet på avveier,
derfor ser vi det som fordelaktig å
følge følgende retningslinjer for å få
noen resultater.
A Vi bør utnytte det hav av erfaringer og kunnskaper som sikkert
finnes på dette området.
a) Slippe fram motsigelser og argumenter som kan drive diskusjonen videre.
b) Passe oss for demagogi og lettkjøpte løsninger.
c) La debatten være skarp.
d) Grundig undersøke motpartens
argumenter.
e) Fremme enhet der det er mulig,
men slåss mot feilaktige ideer.
O Granske sine egne argumenter
og
g) vurdere alt dette i lyset av den
dialektiske materialismen.
8 Trekke erfaringer fra den revolusjonære arbeiderbevegelsens historie.
a) Studere klassikerne.
b) Se dette i lyset av kampen mot
revisjonismen og reformismen.
c) Sammenligne dette med de erfaringer vi sjøl har funnet ut.
d) Tillempe dette våre særegne vilkår.
e) Se om dette stemmer med praksis og
O stake ut retningslinjer
g) som tjener arbeiderbevegelsens
revolusjonære kamp for dagskrav og sosialismen. (Taktikk
og strategi.)
2.

Hovedmotsigelsen i samfunnet går
mellom borgerskap og proletariat.
Denne motsigelsen vil vi også finne
igjen i kulturen. Lenin sier at det finnes to kulturer under kapitalismen,
den borgerlige og den proletariske, og
parolen om en nasjonal kultur under
kapitalismen er en nasjonalistisk pa-

role. Parola fram for folkets kultur er
ei tåkelegging av klassemotsetningene, og baserer seg på at hovedmotsigelsen går mellom monopolborgerskapet og folket. Dette er en feil hovedmotsigelse i et kapitalistisk samfunn . Vi går også imot alle de som
skulle mene at arbeiderklassen er kulturfattig og derfor må tilføres kultur
fordi de ikke er istand til å utvikle kultur fra sitt eget grunnlag.

3.

Klassikerne har aldri verken nevnt eller hentyda mot noe hagegjerde som
skulle stenge noen kulturelle stilarter
utafor den revolusjonære arbeiderbevegelsen. Tvert imot går de sterkt mot
administrative tiltak for å administrere massenes kulturelle utrykksformer. Kulturelle stilarter må få utvikles fritt.

4.

Stilarter er en samling av ytre, formmessige likhetspunkter, og har derfor
ikke noe innhold eller klassekarakter i
seg sjøl. Stilarter kan bli prega av
bakgrunn, bruksmåte og identifikasjon, og har gjennom dette en klassetilhørighet. Klassekarakteren finne i
innholdet og ikke i formen . Om vi
skal finne klassetilhørigheta, må vi se
på hvem musikken er levende hos,
form og innhold er gjensidig avhengig av hverandre.

5.

Parola nåsjonal form/proletært innhold kan lett bli brukt i dag som ei nasjonalsjåvinistisk parole, og gå imot
den proletariske internasjonalismen. I
forholdet til at Norge er et framskredent kapitalistisk industrisamfunn
bør hovedparola i kulturen være:
«Styrk den nasjonale kulturen i arbiderklassens tjeneste».
« Mot monopolkapitalen og den borgerlige statens undertrykking av
norsk kulturliv».

66
Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no) 2016

Dette betyr ikke at vi ikke skal undersøke hvordan parola nasjonal form/
proletært innhold kan tillempes for
Norge.
6.

7.

8.

Norge er sterkt prega av amerikansk
kulturimperialisme, og vi skal som
ærlige anti imperialister kjempe mot
dette. Her mener vi at innholdet er
imperialistisk, mens former og stilarter ikke i seg sjøl kan være imperialistiske, men at de gjennom sterk tilknytning til et imperialistisk innhold
vil knytte seg til imperialistiske symboler. Vi må undersøke hvor nær
symbolene er knytta til form og innhold i kulturen, og se om vi ved å forandre innholdet eller formen kan bekjempe tilknytninga til reaksjonære
symboler. (Things go getter with coca
cola.)
Rocken har sin bakgrunn i amerikansk arbeiderklasse, og om den er
blitt brukt av amerikansk imperialisme, har den i dag sin tilhørighet i
store deler av arbeiderklassen over
store deler av den verden som er underlagt amerikansk imperialisme. Vi
tror at rocken, som andre musikalske
former og stilarter, kan tjene fremminga av en revolusjonær arbeiderkultur.
Hovedmotsigelsen
(borgerskap l proletariat) vil være
overordna kampen mot imperialismen i Norge i dag. Derfor må vi også
ta hensyn til at arbeiderklassen er
prega av amerikanske proletare stilarter, og arbeide utifra dette utgangspunktet, og herifra passe på å ikke bli
et haleheng til massene.

ler seg på folkets side i kampen mot
kapitalismen, og det er viktig at store
deler av arbeiderungdommen ser på
musikken som noe de kan definere
sin klassetilhørighet og hva de skal
kjempe for i forhold til.
Rocken kan brukes på to måter:
l) For å tjene borgerskapets propaganda i arbeiderklassen.
2) For å tjene arbeiderklassen i dagskampen og i kampen for sosialismen.
9.

Vi skal lære av andre land , men ikke
overføre disse landas erfaringer mekanisk. Vi må undersøke våre særegne forhold , og stake ut linjer i forhold til dem. I kampen mot opportunismen må vi passe oss for to ting: l.
A slavisk underkaste oss retningslinjer som er utvikla i forhold til et annet
lands særegne vilkår. 2. å bli et haleheng til massene i stedet for å lede
dem til seier.

l O. Den progressive musikkbevegelsen
har 3 stadier. l . Amatør kulturen på et
lavere nivå 2. på et høyere nivå og 3.
profesjonell kultur.
Alle disse tre stadiene er gjensidig avhengig av hverandre. De er like viktige alle tre, og å undertrykke eller
fremme en eller to på bekostning av
noen av de andre, kan være fatalt for
utviklinga av kulturen.
Diskusjona om Mai og konkursfaren
bør bli en brei debatt. Nye Samspill
må ikke bli en sekterisk diskusjonsklubb som fungerer som et underbruk for Mai, eller har sin eneste
funksjon å redde Mai ut av økonomiske kriser og konkurser. Den progressive musikkbevegelsen må gå aktivt
Rocken er også brukt progressivt, og
inn for å utvikle en progressiv musikk
mange definerer seg progressive i forkultur i Norge som tjener arbeiderbehold til kulturen , og er en innfallsvinvegelsens revolusjonære kamp . Her
er det viktig at hele den progressive
kel til en samfunnsmessig forståelse.
bevegelsen støtter opp.
Noen grupper som bruker rocken stil67
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Den merkelige
musikken
KVA HANDLAR DENNE DEBATIEN OM?
Den grunnleggjande ideen denne artikkelen polemiserer mot er teorien om
«absolutt musikk». Frå gamal tid har det vore ein diskusjon i musikkrinsar
(også innanfor borgarskapet) om musikk-verk er programmatiske eller
«absolutte». Dette er ikkje eit spørsmål om kva komponisten sjølv trur eller
meiner om verka sine. Det er heller ikkje eit spørsmål vedrørande tittelen på
musikkverk. Det er til sjuande og sist eit spørsmål om erkjenningsteori. Den
dialektiske materialismen lærer oss at all tenking, også skaping av kunst
kjem som resultat av kunstnaren sin sosiale praksis - i klassekampen og i
produksjonen. Alle kunstverk speglar difor kunstnaren sine tankar, kjensler, miljø og intensjonar. Difor er kunstverket alltid programmatisk, sjølv
om kunstnaren sjølv meiner at det er ,,rein tonekunst». Dette gjeld sjølvsagt
for musikken, slik som for all annan kunst. Borgarlege materialistar har
tidlegare skrive ein del bra om om dette spørsmålet. Men borgarskapet står i
hovudsak på den idealistiske tenkinga. Likeeins som borgarskapet i dag
hevdar at staten ikkje h.ar no kon klassekarakter, hevd ar dei det same om
musikken, gjennom teorien om «.absolutt musikk». Eit typisk døme på ei
borgarleg programerklæring på dette området står lgor Stravinsky for når
han seier om Beethoven: «Hvor likegyldig er det ikke om den 3. symfoni ble
til ut fra republikaneren Boneparte eller keiser N.apolen! Bare musikken teller ... Litterater har tatt monopol på å fortolke Beethoven. Dette monopolet
må tas fra dem. Det tilhører ikke dem, men slike som ikke hører annet enn
musikk i musikken. >> (Sitert etter Fischer: «Kunstens Nødvendighet>>.)
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Kritikken av denne borgarlege lina er viktig - for utan ein slik kritikk er
det vanskeleg å svare klårt på spørsmålet «For kven» når det gjeld musikalsk
kunst. Difor er det heller ikkje så rart at det i musikkdebatten dei siste åra er
blitt ført fram mange moderne varianter av den klassiske borgarlege lina
med «absolutt musikk». Slike variantar er obligatoriske for revisjonistar
som freistar å marknadsføre borgarleg musikk under dekke av raude faner.
I denne artikkelen skal det dokumenterast korleis Robert og Gjertrud
punkt for punkt fører fram den borgarlege lina med «absolutt musikk».
Dette gjeld spørsmålet om klassekarakteren av musikk, synet på musikalske
stilarter og spørsmålet om form/innhald. Vidare legg Robert og Gjertrud
fram ei tilsvarande revisjonistisk forfalsking av politikken med ,,100 blomar», masselina, det nasjonale spørsmålet og imperialismen. Dei skuldar
meg og Klassekampen sin redaksjon for å stå på ei revisjonistisk line i musikken, medan dei sjølve ganske ope reviderer dei marxistiske klassikarane.
Alle er vel samde om at det trengst mykje kamp, undersøkjingar og oppsummeringar for å utvikle ei kommunistisk line for kunst og litteratur i Noreg. Utan skarp kam mot slike revisjonistiske liner som Gjertruds og ~O
berts, vil det vera uråd å koma vidare.

· Klassekarakteren av musikk
l. For kven?

Yenan-talane til Mao er det fremste
kommunistiske verket om litteratur og
kunst. Yenantalaene byggjer på og vidarefører teoriane til dei andre marxist-leninistiske klassikarane, t.d. Lenin sin artikkel
«Partiorganisasjon og partilitteratun> . Yenantalane er vidare ei oppsummering av
røynslene til den unge proletarlitteraturen,
både i Kina (Lu Hsun) og ellers i verda,
(t.d. Fodejev i Sovjet). Mao peikar på at «l
verden i dag tilhører all kultur, all litteratur og kunst, bestemte klasser, og er bun-

det til bestemte politiske linjer. Det finnes i
virkeligheten ikke noe slikt som kunst for
kunstens egen skyld, kunst som står over
klassene, eller kunst som er løsrevet fra eller uavhengig av politikken.»
Borgarar og revisjonistar har stendig
gått til åtak på denne samanfattinga eller
freista å revidere ho . For dei er alltid
spørsmålet «for kven?» plagsamt og avslørande. Eit slikt ope åtak på Yenan-talane
er den lina at musikk ikkje har klassekarakter, men berre ein relativ politisk
funksjon . Denne borgarlege lina har eit
eige namn, nemlig «omfunksjoneringsteorien».
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2. Omfunsjoneringsteorien:
Grønt lys for borgarslrapet.

Det ligg i namnet kva som er kjerna i
denne teorien: all kunst kan omfunksjonerast til å tene alle klasser. Dei som seier
dette er samde i at all kunst og annan ideologi høyrer til overbygninga i samfunnet,
men samtidig meiner dei at det innafor
overbygninga går føre seg ein stadig kamp
om initiativet og hegemoniet mellom klassene i samfunnet. Dei meiner at eit kunstverk ikkje har ein gitt klassemessig plass i
denne samanhengen - kampen om musikken er ein kamp om makta i overbygninga. M.a.o.: all politikk vedrørande musikk er altså knytta berre til korleis musikken vert «omfunksjonert». Men ingen vil
vel påstå at Hitler «omfunksjonerte» klassekarakteren til sosialismen då han utvikla
«nasjonalsosialismen»? Ingen vil påstå at
klassekarakteren til marxismen er relativ?
Konsekvensen av det feilaktige synet vert
difor at musikk ikkje er ideologi (kan
hende ikkje annan kunst heller? ? ?). Dette
musikksynet kallar dei dialektisk materialisme. Folk som står på dette synet opnar
store framtidsvyar for oss når dei konkretiserer denne teorien sin. Mellom anna får
vi høyre at Wagner sine operaer på kort
sikt vanskeleg kan endre sitt reaksjonære
mønster. Eller sagt med andre ord: Berre
vi får litt tid på oss skal nok gamle Wagner bli «Omfunksjonert» til å bli progressiv. Så gale kan det gå. Wagner sine operaer er tett samanvevd med framveksten
av det imperialistiske tyske borgarskapet
på slutten av 1800-talet. Dei er gjennomsyra av Schopenhauer sin erkereaksjonære filosofi, av teoriar om «overmennesket» , Wotan-dyrking og pan-germanisme.
Dei er eit høgdepunkt i borgarskapet si
dyrking av individualisme. Wagner var
ein borgarleg profet, men samstundes ein
klovn som Engels nyttar som skjellsord
når han skal finne eit mål på kor tåpeleg
og borgarleg Diihring var Gfr Anti-Diihring s. 40, l 04 , 159 og 198 , svensk utgåve). Likeeins driv Marx stor harselas

med Wagner fl eire stader i skriftene sine,
(m.a.a. i nokre brev frå august 1876).
Denne dramatikaren/komponisten sine
operaer er det altså mogeleg å
«omfunksjonere», berre kan hende ikkje
på «kort sikt».
Kva er målet med omfunksjoneringsteorien? Det kan ikkje vera anna enn å
smugle inn borgarleg, føydal og imperialistisk kultur i arbeidarrøsla. Forsikringar
om
at
reaksjonær
kunst
er
«omfunksjonert» skal gjera slikt lettare.
Dette er eit heilt anna spørsmål enn drøftingar om kva som kan nyttast (kritisk) av
feudal, borgarleg og imperialistisk kultur.
Dette kjem vi attende til. Seinare skal vi og
vise at Gjertrud og Robert har sin eigen,
plumpe, variant av omfunksjoneringsteorien, nemleg «erobringsteorien».
3. Kan klassekarakteren skifte?

Kan klassekarakteren av eit musikkverk
skifte? Dette spørsmålet kan vi berre svare
på når vi vurderer musikk som åndsverk
der det rår kamp mellom to liner, og der
denne kampen utviklar seg som ein prosess gjennom fleire stadier frå intensjonane og komponeringa av verket, via arrangering og framføring til presentasjon
og miljø som det framførast i. Alt dette
skreiv eg om i den forrige artikkelen, og eg
peika på at det var komposisjonen som
var indre faktor i denne dialektiske prossessen, og at arrangering, framføring, presentasjon og miljø var ytre faktorar (sjølv
om dette kan endre seg noko for ymse slag
musikk, t.d. jazzmusikk kor komponering
og framføring ofte er knytta nært saman) .
Eg polemiserte mot kameratar som hevda
at nokre av desse ytre faktorane, t.d. framføring kunne endre klassekarakteren i kva
lei som helst, og peika på dømet med at
ein ytre faktor som varme ikkje kunne
gjera ein stein til ein kylling. Men samstundes var eg utan tvil for kategorisk når
eg skreiv at klassekarakteren aldri kunne
endre seg. For sjølvsagt er det slik at ytre
faktorar, under bestemte tilhøve, kan en-
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dre kvaliteten til ein ting, og dermed kan
likeeins ytre faktorar som framføring,
unntaksvis endre klassekarakteren til ein
komposisjon.
Med hovudpoenget mitt i polemikken
frå den forrige artikkelen står like fast: det
er plent uråd å endre klassekarakteren til
den borgarlege musikken til å bli proletarmusikk, eller tilsvarande, å endre klassekarakteren til den dekandente imperialistiske underhaldningsmusikken.

4. Politisk funksjon kan ikke lausrivast
frå klassekarakteren.

Samstundes som klassekarakteren av
ein komposisjon ikkje kan endre seg, vil
den politiske funksjonen av musikk-verket
alltid endre seg ein del i samsvar med
framføring, tolkning, presentasjon og den
historiske-sosiale stoda som verket fungerer innanfor.
Men nokre har freista å prove at den
politiske funksjonen kan endra seg «fritt».
Lat oss først sjå på eit par slike døme vedrørande arbeidarkulturen: «Tyskarane
gjorde dei gamle tyske arbeidarmarsjane
til nazikultur», seier nokre. For det første
er dette feil avdi den typiske nazikulturen
var noko ganske anna, nemleg den tradisjonelle borgarlege musikkulturen, med
særleg vekt på Wagner o.l. blanda ihop
med sukkersøte folkesongar og banale militærmarsjar. Men vidare er det også eit
«tjuven-ro par-stopp-tjuven»-argument.
For kvifor skreiv nazistane om teksten på
nokre av dei tradisjonelle arbeidarsongane? Jau, nettopp avdi den proletære klassekarakteren av desse songane gjorde det
lettare for dei å nå fram til proletariatet.
Og for det andre for å avvæpne og kompromittere desse songane. Difor laga dei
«Brauner Wedding» utav «Roter Wedding» og «Es zog ein Hitlermann hinaus»
utav «Es zog ein Rotgardist hinaus» Eit
anna dogme for å prove omfunksjoneringsteorien er at dei tradisjonelle arbeidarsongane liksom skal vera ein viktig del

av den kulturen som undertrykkjer arbeidarklassen i dei sosialimperialistiske landa
-at dei nye tsarane har «omfunksjonert»
arbeidarkulturen til å verta eit våpen imot
proletariatet. Eg har aldri vore i aust-Europa, men eg kjenner fleire kamerater som
har tråla platesjapper i storbyar der (t.d.
Warschawa) utan å finne ei einaste grammofonplate med klassiske, revolusjonære
arbeidarsongar! Eg tviler sjølvsagt ikkje
på at Bresjnev & Co «prydar» seg med
nokre slike songar ved særlege høve -likeins som dei prydar seg med nokre Lenin-sitat. Men hovudsaka er at denne kulturen i dag er undertrykt i aust-Europa, på
same vis som han var det hjå Hitler, og at
han er erstatta med vulgær etterplapring
av vestleg underhaldningsmusikk.

Lat oss så ta eit par døme frå den borgarlege kunsten:
Operaane Figaros bryllaup og Fidelio
av Mozart og Beethoven hadde ein heilt
klår, progressiv funksjon i samtida si. Korleis skal vi vurdere dei idag?
På den eine sida er dei klassemessig
knytta til det revolusjonære borgarskapet
på slutten av l 700-talet. Difor var dei
noko av det fremste som manneætta
hadde skapt av kunst på den tida, og det er
ikkje råd for det dekadente imperialistiske
borgarskapet i dag å «omfunksjonere» dei
til å verta ein typisk del av sin reaksjonære
kultur.
På den andre sida kan ein heller ikkje
omdanne dei til proletarkultur, slik einskilde folk ser ut til å tru. Dei kan aldri
verta anna enn borgarleg kultur, men dei
høyrer til den delen av den rike verdnshistoriske kulturarven som proletariatet lyt
ause lærdom og inspirasjon frå.
Klassekarakter og politisk funksjon av
eit kunstverk er ikkje identisk. Klassekarakteren er fast, og politisk funksjon kan
endre seg. Men dei som freistar å lausrive
den politiske funksjonen frå klassekarakteren «gløymer klassekampen» og er nøydd til å føre fram borgarleg og opportunistisk politikk.
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Musikalsk stil
l. Myta om klasselause stilartar.

Gjertrud og Robert har som utgangspunkt at all kunst har klassekarakter. I
praksis ender dei opp med å eie nett det
omvendte, for konklusjonen deira er slik:
«Utifra denne analysen påstår vi at alt
snakk om at en stilart er lik ideologi, er reVISJonisme av marxismen--leninismenMao Tsetungs tenkning» . Og ein annan
plass erklærer dei: « ... fram for å bruke
alle stilarter ... i fremminga av en revolusjonær arbeidermusikk». Når Mao oppsummerer at all kultur tilhører bestemte
klassar, meiner Gjertrud og Robert at
dette berre gjeld kvart einskild kunstverk,
og ikkje dei stilartane som kvart kunstverk
er ein lekk i. Vidare meiner dei at stil berre
er eit spørsmål om form , og ikke vedkjem
det politiske innhaldet og ideologien. Mao
handsamar spørsmålet om stil i Yenantalane i samband med spørsmålet om enhetsfronten . Han summerer opp at den
breiaste fronten kan bli skipa på spørsmålet om motstand mot Japan. Dinest kjem
spørsmålet om demokrati. Og Mao held
fram : «For det tredje bør vi forene oss
med dem på spørsmål som er særegne for
litteraturens og kunstens vertlen, spørsmål
om metode og stil i litteraturen og kunsten .

den materielle og tekniske utviklinga har
stilartane oppetter historia utvikla seg i
samsvar med klassane sin filosofi.
Lat oss først sjå på den «vestlege seriøse
musikken» . Dette omgrepet dekker !leire
stilartar som er i slekt med einannan:
- Vi har musikken frå høgdepunktet i
feudaltida som hadde eit felles særdrag
med at funksjonen var å halde tilhøyrarane fast i ei særskilt religiøs haldning, understreke orda og stemninga i salmesengen og å « . . . ryste kyrkjelyden, og å
framkalle og forsterke tilstanden av botferdig angen> som Hanns Eisler seier det.
Hoffmusikken (som var dominert av kyrkjemusikken) hadde sjølvsagt i tillegg som
oppgåve å muntre overklassen.

Her vil igjen omfanget av enheten bli enda
mer begrenset, siden vi er tilhengere av
den sosialistiske realismen, og en del mennesker er ikke enige». Dette høver ikkje
bra med Gjertrud og Robert si parole om
«Fram for alle stilartan> .
Kva er så ein kunstnarleg stilart? Alle
klassar har oppetter historia utvikla sin eigen ideologi, kunsten medrekna. Det er
fellestrekka ved ein klasse sin kunst som
utgjer ein stilart (eller fleire). Ved sida av
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- Vidare har vi den borgarlege musikken med alle stilartane som kjem inn under dette, så som sein-barokken, wienerklassisismen, div. nasjonalromantikk, impresjonisme m.m. Denne musikken står i
motstrid til feudalmusikken gjennom at
han er full av motseiingar både når det
gjeld formene (t.d. symfoni og sonate) harmoniseringa (homofoni) og instrumenteringa (symfoniorkestret).
Stilartane frå den tidlege perioden av
kapitalismen er ofte prega av kraft og livsglede og revolusjonære stemningar. Vidare er det vel ikkje tvil om at mange av
dei nasjonalromantiske skulane i andre
halvdel av 1800-talet hadde ei viktig progressiv side. Motsatt har den borgarlege
musikken frå slutten av 1900-talet av fått
ein stadig meir anarkistisk karakter, prega
av kriser, hurtig vekslande motar, håplause formeksperiment osb.
Eit av dei første døma på denne utviklingstendensen er impresjonismen.

2. Impresjonistisk stil
-eit døme.

På eit debattmøte i Samspill hausten
1976 hevda Gjertrud at impresjonismen (i
målarkunsten) berre var ein klasselaus
måle-teknikk.
Nåvel! Kvifor satsa impresjonistane på
å måle «førsteinntrykket», på å viske ut
mange av detaljane i motiet, på teknikken
med «klatt-måling», på å opp!øyse lina, på
ein lys og rein palett, på å måle fargane
(ublanda) krasst opp mot einannan og på å
måle same motivet gong etter gong i ymse
fargenyansar.
Svaret ligg for ein stor del i sjølve namnet på stilretninga. lmpresjonistane skulle
måle inntrykk, det umiddelbare inntrykket
av verda kring seg slik dei oppfatta ho.
Når impresjonist-kunstnaren skulle freiste å framstille verda, kunne han difor
ikkje ta utgangspunkt i anna enn det einaste verkelege for impresjonistane, nemJeg sanseinntrykket til den einskilde.

Dette la grunnlaget dei velkjende impresjonistiske klattemåleria. Tilsvarande på
musikken sitt område vart oftast rytmen
svevande og uklår, medan tersskalaen
som dei utvikla «drap» den faste grunntonen slik at musikken fekk ein slags skoddeprega. drøymande karakter.
Det liggg filosofi til grunn for denne
haldninga, nemleg sensualismen. Sensualismen var ein filosofisk retning som var
halv-materialistisk på den måten at han sa
at den materielle verda verkeleg eksisterte.
Men samstundes var han prinsippielt idealistisk fordi han gikk ut ifrå at det einaste
sanne er dei impulsane som sansane gir
kvar einskild av oss. Difor var impresjonismen prinsippielt ein antirealistisk retning, sjølv om han var tufta på
«friluftsmåling». Ut ifrå dette utvikla impresjinistane ein måleteknikk som skapte eit
slags illusjonsbilete. Lenin førte ein hard
kamp mot ftlosofiske retningar som sensualismen, positivismen og immanentismen
gjennom boka si om «Materialisme og
empiriokritisisme».
Som andre stilartar var difor impresjonismen noko meir enn «klasselaus teknikk» . Den er samstundes ei kunstnarleg
tillemping av erkjenningsteori og ideologi.
lmpresjonistmålaren Cezanne samanfatta
dette då han kom med programerklæringa: « Kunstnaren er ikkje noko anna
enn eit registreringsapparat for sanseinntrykka» . Stilretninga impresjonisme representerer i høg grad den borgarlege håplause individualismen.
Dette er sjølvsagt ikkje heile sanninga
om impresjonismen, og slikt er heller ikkje
temaet her! Eg har berre peika på nokre
døme for å syne at impresjonistisk måleteknikk er nært knytta til filosofi og ideologi, og at stilretninga har klassekarakter.
3. ,,Fram for alle stilartar••. ..
Ein kunne handsame andre stilartar på
same måten. Kva t.d. med ekspresjonismen (utrykkskunsten) som hadde som
målsettjing å utrykke kunstnaren sine
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«sjelelege» reaksjonar på den ytre verda.
(Jfr. «Skriket» av Munch) Kva med symbolismen som ville skildre alt anna enn dei
samfunnsmessige realitetane? va med
surrealismen som dyrka det umedvetne?
Hadde ikkje alle desse stilarta e klassekarakter? Har kan hende heller ikkje den
sosialistiske realismen det?
Det er langt frå tilstrekkeleg å berre slå
fast at desse stilartane historisk hadde eit
klassemessig opphav, dersom ein ikkje
samstundes ser at dei er gjennomsyra av
ideologien til den klassen som dei sprang
ut av - at dei har tilsvarande klassekarakter. Difor må vi ikkje berre lage konkrete analysar av kvart einskild kunstverk,
men samstundes settje det inn i stilmessig
samanheng. Båe delar er naudsynt. Sjølvsagt kan ikkje slik stil-« katalogisering» erstatte den konkrete analysa. Det finst ofte
slingringsmon innan kvar stilart, og det
kan vera !leire retningar innan kvar stilart
som står i kamp med einannan. Ein kunstnar kan også stå med ein fot i kvar sin stilart osb.

Men Gjertrud og Robert gjer det motsette. Dei set ein tjukk, antimarxistisk,
strek over alt som heiter politiske prinsippdrøftingar av stilretningar. Dei stiller
parola «Fram for alle stilarten>. Slik har
dei prinsippielt oppheva utgangspunktet
for marxisitisk kunst og litteraturpolitikk:
at all kunst har klassekarakter.
«Overfladisk kan vi kalle runde ting en
stilart» skriv Robert og Gjertrud når dei
skal freiste å harselere over mitt syn på stitartar og dei lirar av seg eit stort poeng når
dei vidare skriv at «man vil få en sørgelig
skuffelse om man biter i en gummiball og
tror det er et eple» . .. Til lukke med drepande polemikk!
Slik er ideologien bak «erobringsteorien»
til Gjertrud og Robert. Han er nær identisk med «omfunksjoneringsteoriem> som
eg har handsama tidlegare. Båe desse teoriane er variantar av den borgarlege teorien om «absolutt musikk» . . . og apropos
«runde ting»: det skjedde faktisk eit omfattande stilskifte då den runde romerske
stilen vart erstatta av den spisse gotiske .. .

Form/innhald
1. Evviva Espan-a!

Med omgrepet form innan musikken
meiner vi i første rekkje skjemaet som
komposisjonen er bygd etter. Døme på
slike skjema er sonate-form (A-B-A), (4
satsar der kvar har eit standariserte særd·
rag som varierer med stilarten for komposisjonen), skandinavisk gamaldans (AABB-AA-BB), fuge-form osb.
Vidare omfatter omgrepet form slike saker som harmoniskjema, ornamentikk,
mm.
Robert og Gjertrud handsamar spørsmålet om innhald/form på epokegjerande
ny
måte:
«Innholdet
bestemmer
klasse-karakteren. og formen klasse-tilhørigheten». Setningen er like uforståelig
som han er kanpp . No er jo ikkje tilhøvet

form-innhald noko enkel sak innanfor
kunstkritikken og kunsthistorikken, og
drøftingar om dette kan lett bli meir skolastiske enn nyttige. I utgangspunktet lyt.
vi i alle høve halde fast på at kunstnarlege
former utviklast i samsvar med den materielle utviklinga i samfunnet, og at formene utviklast for å tene innhaldet. Robert og Gjertrud er inne på noko rett når
dei seier at «innhold = hva man vil
utrykke, og form = hvordan man utrykker seg» . Men dei har slett ikkje rett når
dei utifrå dette hevdar at formspørsmål
ikkje har noko med ideologi å gjera. Klassane i historia ski! seg ikkje berre frå einannan i innhaldet av det dei står for, men
ofte også i metodane for å drive innhaldet
igjennom. Dette gjeld også kunst.
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«Venstre»-frasemakarar hevdar ofte at
alle slag former har klassekarakter. T.D.
hevdar den reaksjonære KUL-gruppa at
romanen har eintydig borgarleg klassekarakter, og at den ikkje kan nyttast som
form innanfor den sosialistiske realismen .
Hundrevis av revolusjonære proletarromanar slår slikt frasemaker i til jorda. Slike
«venstre»-frasar vert fremma berre for å
skjule ein reaksjonær politikk.
Gjertrud og Robert gjer motsett «feil».
Dei lagar eit mekanisk, totalt skilje mellom
form og innhald. Rett nok peikar dei først
på at form og innhald heng saman som to
sider i ei motseiing, men i praksis gløymer
dei dette når dei analyserer vidare. Dermed avpolitiserer dei heile form-spørsmålet. Eit snodig døme på dette er avsnittet
deira om «Evviva Espanil» . Når Gjertrud
og Robert vurderer musikken i denne
schlageren oppsummerer dei villig vekk at
korkje melodi, takt, instrumentering,
«musikktradisjonen> ,
rytmer
eller
«vendingen> har noko som helst med
songen sin reaksjonære karakter å gjera.
Dei spør om det er noko anna enn teksten
som gjer denne songen reaksjonær, men
er ikkje sjølve i stand til å peike på ein einaste slik ting.
Er dei blinde for det dekandente innhaldet i denne songen (ikkje berre teksten).
Ser dei ikkje skilnaden mellom spansk folkemusikk og den falske folkloren ein finn i
Evviva Espana? Høyrer dei ikkje at denne
songen er ei vulgær samansnekring av
nokre element frå spansk folkemusikk
som berre skal krydre ein banal turistjubalong-melodi?
Vurderinga deira av Evviva Espana er
eit døme på at dei i praksis står for teorien
om at teksten utgjer innhaldet, medan musikken utgjer forma i ein song.

2. Er musikk berre form?

Lengre ute i artikkelen freistar dei sjølve
å svare på spørsmålet om innhaldet i mu-

sikken og seier: «Innholdet er presentasjon, utførelse, og hva slags ideologi den
mener seg å fremme i komposisjonen» (mi
utheving). Etter som denne tesen reiser
fleire spørsmål enn den gir svar, skundar
dei seg med å leggje til « ... dette kan ikke
defineres nærmere». Tre ting knytter seg
altså til innhaldet i musikken iflg. R & G:
presentasjon, framføring og intensjonen til
komponisten ...
Intensjonane til komponisten er sjølvsagt viktig for innhaldet. Men sidan det
som oftast er vanskeleg å vite noko særleg
om intensjonane, og sidan resultatet er
viktigare enn intensjonane når vi vurderer
kunst, kjem vi ikkje langt gjennom å filosofere på dette punktet. Diverre kjem vi
ikkje ein tøddel vidare ved hjelp av dei andre to momenta heller. Presentasjon og
framføring er ytre faktorar . Ut ifrå desse
skulle jo kva som helst endre klassekarakter alt etter framføringa.
I flg . Robert og Gjertrud er alt vedrørande innhaldet i musikken knytta til stadiet før komponeringa (intensjonane) og
stadiet eller komponeringa (presentasjon
og framføring).
Attende står så sjølve komposisjonen .
Han er altså berre eit form-fenomen? Det
snodige resultatet av slik tenking vert at
«musikk har innhold» men samstundes at
alle konkrete komposisjonar, slik dei er
nedteikna på notearket, berre er form!
Dette er jo heilt identisk med den borgarlege teorien om «absolutt musikk».
I eit intervju med Røde Garde i desember 1976 hevda Robert at den viktigaste
delen av innhaldet var virkninga (dvs.
massane si vurdering). Denne revideringa
av sin eigen teori gjer jo berre vondt verre:
Massane sin dom er jo målemetoden for å
finne fram til innhaldet i kunstverket og ikkje ein del av innhaldet!
Lat oss ta Internasjonalen slik han er
nedteikna på notearket. Er det berre ei
samling musikalske former? Utan vidare
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filosofering vil dei alle fleste revolusjonære svare nei på spørsmålet. obert og
Gjertrud sin feil ligg m.a. i at dei ikkje forstår at melodien er knytta både til innhald
og form , og at det same gjeld arrangeringa/instrumenteringa og rytmikken , dynamikken, ornamentikken, harominiseringa og variasjonsmåten. lkkje på den
måten at 3 l 4 takt, eller a-moll-akkorden i
seg sjølv har eit innhald. Vi må sjølvsagt
vurdere konkret korleis alt inngår i komposisjonen.
3. Stil

= Språk?

No kan vi gå attende til spørsmålet om
stil, og sjå det i samanheng med form/ innhald. Ein stilretning innan kunsten er
korkje berre form eller berre ideologi. Stil
er nemning på retningar innan kunsten
som omfattar einskildverk som er i slekt
med einannan både når det gjeld former,
erkjenningsteori, målsetjing og standpunkt.

Robert og Gjertrud ser overfladisk på
det når dei påstår: «En musikalsk stilart er
en samling av musikalske former». Dette
utgangspunktet fører ut i det komiske når
dei utviklar synet slik at dei samanliknar
stilart med språk. Ved !leire høve har dei
nytta Stalin si analyse om språkvetskapen
til å «prove» at stilartane i kunsten ikkje
har klasseinnhald . Deretter vert oppskrifta
grei; likeeins som vi pratar polsk i Polen
og norsk i Norge lyt vi t.d. spele rock for
arbeidarungdommen medan det vil «være
naturlig å bruke folketoner ... om vi skal
bruke musikken til å solidarisere oss med
bønder og fiskere». (At dette samstundes
representerer eit reaksjonært syn på folkemusikken får vi la liggje førebels.)
Slik går det når ein reduserer dei kunstnarlege stilartane til berre å bli eit spørsmål om praktisk kommunikasjon . Så får
vi heller gløyme at eit av hovudpoenga i
Stalin sin språk-artikkel er at kunsten er
ein del av overbygnaden i samfunnet, medan språket ikkje er det. ..

Politikken med 100 blomar
I ein debattartikkel i Klassekampen sumaren 76 våga eg meg frampå med å
påstå at politikken med å «La l 00 blomar
bløme» kravde eit hagegjerde. Det skapte
mykje røre i ein del krinsar, for det er ein
vanleg forfalsking av Mao Tsetungs tenking at politikken med « l 00 bl o man> er
identisk med ein «la skure»-politikk.
Nokre tolkar denne politikken som om
det var snakk om ein Edens Hage kor alle
slag element levde og bløma i fred og harmoni med einannan.
For det første gløymer slike kameratar
at denne politikken gjeld arbeidet med å
fremje ein sosialistisk kultur. Vidare er det
forfalsking å framstille dette som om ein
ikkje skal føre ideologisk kamp på kunsten
76

sitt område. Tvert om: Politikken med
« l 00 blomam er jo nettopp ein metode for
å føre kampen for det progressive mot qet
reaksjonære. Kjerna i politikken er at det
ikkje skal gjerast på ein administrativ
måte. Difor presiserer Mao: «Spørsmål
om riktig og galt i kunst og vitenskap bør
avgjøres gjennom frie diskusjoner innenfor de kunstneriske og vitenskapelige kretsene og gjennom praktisk arbeid på disse
områdene. Det må ikke avgjøres på en
summarisk måte. En prøvetid er ofte nødvendig for å avgjøre om noe er riktig eller
galt.»
Det lins nokre som tek til orde for at
« l 00 blomam skulle vera det same som at
marxismen-leninismen står for å nytte alle
slag stilartar i utviklinga av sosialistisk
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Bi/ete/: Ein medlem i den svenske
«progressiveii popgruppa «Mobbenii.Skal
denne blomen få bløma?

kunst. Men vår stil er den sosialistiske realismen, og den er fostra i strid med nokre
andre «blomam så som t.d. abstraktisme,
modernisme, sybolisme m.fl. Er dette det
same som at kommunistar berre skal
dyrke ein blome? «Vi skal då vel ikkje
dyrke ugras?», vil nokre innvende. Jau,
kan hende skal vi det, i ei viss mon! I alle
høve skal vi dyrke allsidig. Viss vi ikkje
gjer det, vil kunsten vår verta stereotyp,
og vi vil aldri finne fram til nye blomar.
Difor må vi og hjelpe fram nye «bloman>
som har no kre dårlege sider, og ikkje
berre dyrke det «fullkomne». Vi kan i så
måte ha my kje å læra av det gamle norske
ordtaket «Han som er kresen går glipp av
mang ein godbit».
Mao har sjølv streka opp kriteriar for å
sortere det dårlege frå det gode i artikkelen
sin frå 1957 «Om den riktige behandlingen av motsigelser i folket». Når Gjertrud og Robert vert så opphissa over at det
må finnast eit «hagegjerde», er det avdi
dei vil nytte l 00-blomarpolitikken til å
gjere vegen open for den dekadente, imperialistiske kulturen .

Gallup-argumenta til Robert og
Gjertrud er ikkje anna enn
tradisjonell halehengspolitikk
Men Robert og Gjertrud vulgariserer
dette prinsippet. Stikkordet deira har i lang
tid vore «levande i store delar av befolkninga». Argumenta deira for rocketradisjonen ut ifrå denne «levande»-analysen,
kunne like gjerne vore nytta til å propagandere for andre «levande» musikk-«formen> i arbeidarklassen som t.d.
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Når kommunistar skal meisle ut kunstpolitikk kan vi ikkje sittja på kammerset
og estetisere oss fram til noko sjablonskjema som mest av alt liknar på Linnes
plantesystem. Både skaping og vurdering
av kunst må skje i nært samband med dei
revolusjonære massane.

James Last eller Abba.
Det er ei kjent sak at den herskande
klassen sin kultur alltid vil trengje inn i
den undertrykte klassen. Det er halehengspolitikk å leggje seg flat for slik påverknad - same om ein forsvarar seg
med frasar om «masseline» . Robert og

Gjertrud formar politikken sin etter dei
mest tilbakeliggjande delane av massen
når dei hevdar at det er «forakt for arbeiderklassen å ta avstand fra den kulturen
som er levende i store deler av arbeiderklassen», slik Gjertrud skreiv i Klassekampen sommaren 1976.

IInperialismen
og det nasjonale spørsmålet
l. Kosmopolitisme og
nasjonalsjåvinisme.

AKP (m-1) har staka ut ein klår politikk
på det nasjonale spørsmålet i Noreg i dag .
Opp imot den imperialistiske aggresjonen
skal vi forsvare den nasjonale sjølvråderetten, vi kjempar mot supermaktene og
andre imperialistmakter sine åtak på suvereniteten, vi avslører borgarskapet som
nasjonale forrædarar, og vi handsamer det
nasjonale spørsmålet som ein del av kampen for den sosialistiske revolu jonen.
Nokre trur at imperialistisk aggresjon
berre er knytta til militære og økonomiske
spørsmål, og undervurderer den kulturelle
aggresjonen som imperialistane driv.
Denne feilen kan slå ut kraftig når vi
skal stake opp ei line andsynes den vestlege underhaldningsmusikken som i hovudsak er innretta på arbeidarklassen .
Alle veit at imperialistane i lang tid har
spesialprodusert ein dekadent kultur som
har til mål å sløve arbeidarklassen, stimulere liberal seksual- og alkoholmoral , og
skape ein falsk «internasjonalisme» som
banar vegen for annan aggresjon.
Kosmopolitismen er ein imperialistisk
kunstteori som preikar ein slik falsk inter·
nasjonalisme på kulturen sitt område. Det
er ein teori sin hevdar at den nasjonale og
folkelege kulturen døyr ut, og at det i sta-

den er progressivt å utvikle ein ny, internasjonal kultur som er skild ifrå folket og
samfunnet.
Kosmopolitismen er borgarskapet si
kulturelle generalline i dag . Dette såg vi
m.a. godt under EF-kampen då dei med
Lars Roar Langslet i brodden tura fram
med å stemple den nasjonale og folkelege
kulturen som «julenissekultun>.
Men denne lina har ein tvillingbror i
den borgarlege nasjonalismen. På kulturen
sitt område finn vi denne lina representert
ved folk som har eit arkeologisk syn på all
nasjonal kultur. Metoden til denne lina er
å reindyrke den nasjonale kulturen i
«original>>versjon. Dei tviheld gjerne på at
folkemusikken ikkje kan bløma i nye sosiale strøk.
Dei går plent imot å utvikle han når det
gjeld tekst og melodi. Dei lanserer teoriar
om at folkekunst er ein rein bygdekultur
som er skilt frå arbeidarklassen. Denne
lina finn vi framståande representantar for
i mange av NRKs kulturprogram, t.d.
«folkemusikkhalvtimen». I forbifarten
kan vi vel og nemne ein særvariant av
denne lina. Det er freistnadane som nokre
gjer på å omskape norsk folkemusikktil
sukkersøt hoffmusikk i wienerklassisk
stildrakt. Eit framifrå døme på dette finn
vi i «Turdansensemblet» som støtt og
stendig spelar i NRK (gjerne med Ragnar
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Biletet: <rNy tt Moskva -panorama». Albansk vitseteikning.
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Danielsen som arrangør).
Nasjonalsjåvinismen er difor ein fiende
også på musikken sitt område, på lik line
med kosmopolitismen. Og VI har !leire
døme på slike avvik. T.d. vart det på sommarleirane i 1976 reagert ein del imot ein
ny tekstversjon til den gamle folkevisa
«Eg rodde meg ut på seiegrunnen ». Den
nye teksten var eit nid-dikt mot Blticher.
Nokre kameratar protesterte mot denne
nyskapinga. Dei hevda at slikt var hån
mot folkekunsten og at det samstundes
ikkje var noko høveleg våpen mot nazismen . Rett nok var denne nyskapinga av
«Seiegrunnen» eit fem-minutt-produkt, og
neppe noko framifrå døme på tillemping
av parola om nasjonal form og sosialistisk
innhald. Men dei konservative reaksjonane var likefullt avslørande.
Kosmopolitismen og nasjonalsjåvinismen har same borgarlege klas ekarakter.
Difor får dei også oftast same konsekvensar, og dei blømar godt i lag. T.d. utgjer
desse to retningane høgre- og venstre
handa i kulturpolitikken som revisjonistane fører i Aust-Europa. Der er vi korleis den amerikanske rockekulturen blømar i sin mest dekadente ver jon, samstundes som tradisjonell folke musikk og dans vert elitedyrka og perfeksjonert i stiliserte former.
Slik er lina til det imperialistiske borgarskapet i alle land. Dei vil alltid freista å isolere og reindyrke den nasjonale kulturen
som ein museumsgjenstand, slik at han
vert like fjern frå folket og samfunnet som
den kosmopolitiske kulturen .

2. Robert og Gjertrud foraktar folket
og slqønnmalar imperialismen
gjennom sine teoriar.

Robert og Gjertrud har skrive eit avsnitt
dei kallar for «Imperialistisk kultur». Den
«kritikken» av imperialismen ein finn i
dette avsnittet liknar mest på ei blanding
av damman-isme og skjønnmaling, der dei
kjem med slik djupe refleksjonar som at;

« ... På teknikken og mediaenes område
er USA nådd langt, ... vi har utviklinga
av TV, radio, grammofoner, kassetter, lydutstyr, musikkinstrumenter, layout-utstyr, massepublisering . .. ,
.. . produkter som den amerikanske imperialismen har ført inn i Norge vil det
norske proletariatet se på som framskritt .
.. kjøleskapet er ikke reaksjonært om kapitalistene vil ha deg til å kjøpe et nytt kjøleskap hvert halvår, og det er heller ikke
rocken som stilart . . .
... at den kom fra USA og at de (dvs arbeiderklassen) så USA som en framskreden industrinasjon som har skapt enorme
teknologiske framskritt , betyr også at de
ser opp til den amerikanske arbeiderklassen som har skapt dette framskrittet. .. »
For ein kunsande polemikk mot oss
« nasjonalsjåvinistar»! Etter denne lovprisinga av den fenomenale teknologien i den
«nye verda» er det ikkje akkurat snaut av
dei same forfattarane å skulde andre for
Erasmus Montanus-haldningar. Det osar
jo ei «Erasmus»-forakt for gamlelandet og
ei tilsvarande « Montanus»-beundring for
den store verda av innlegget deira.
Vi må oppsummere at det ikkje berre er
kamp, men også stor einskap mellom
rocke-fantastar som Robert og Gjertrud
på den eine sida, og konservative folkloristar som dansar bygdedansar 8 kveldar i
veka på den andre. Fellesdraget er at båe
vil skape vantette skott mellom den nasjonale folkemusikken og den revolusjonære
rørsla, leia av arbeidarklassen.
Denne einskapen kjem fram når Robert
og Gjertrud legg fram døme på situasjonar
der det (sitat) «vil være naturlig å bruke
folketonen> . Oppskrifta deira er at dette er
(sitat) «hensiktsmessig om vi skal bruke
musikken til å solidarisere oss med bønder
og fiskere» (!) - og desse kameratane våger samstundes å koma med parolar om å
styrke den nasjonale musikken i arbeidarkla ssens teneste? Dette er nok eit døme
på at denne «styrkinga» av nasjonal musikk berre er eit slagord som Robert og
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Gjertrud slår om seg med - i motstrid til
lina som kjem fram i resten av artikkelen
deira. Korleis kan vi «styrke den nasjonale
musikken i arbeiderklassens tjeneste»
gjennom å reservere folketonane til situasjonar der vi skal «solidarisere oss med
bønder og fiskere»? ?
Robert og Gjertrud har ikkje større respekt for folkemusikken enn det Stortingspresident Guttorm Hansen har for trønderdialekten: kvar gong han er heime i
Namsos «solidariserer» han seg med dei
inn fødde i heimbyen sin og pratar namsosing ... Det er sikkert «hensiktsmessig»
for herr Hansen, for slik er den borgarlege
nyttetenkinga.
Robert og Gjertrud freistar å gjera eit
stort nummer av at eg «meiner» arbeiderklasen er kulturfattig. I oppsumme-

ringsavsnittet sitt (pkt. 2) går dei «imot alle
som skulle mene at arbeiderklassen er kulturfattig, og derfor må tilføres kultur fordi
de ikke er istand til å utvikle kultur fra sitt
eget grunnlag». Slik skriv altså dei som
har brukt ein heil artikkel til å propagandere at rocken, (som vart innført frå USA
for berre 20 år sidan), er hovudelement i
den proletariske kulturen i Noreg i dag!
Dei er liksom imot «tilføring» av kultur
utanifrå? Dei jamrar over at arbeidarklassen vil stå der ribba og naken dersom ikkje
rockekulturen får vera i fred - og samstundes polimiserer dei mot «alle som
skulle mene at arbeidarklassen er kulturfattig»!
Robert og Gjertrud har skrive ein lang
artikkel som i praksis har stilt seg fullt og
heilt på kosmopolitismen sitt standpunkt

Bi fetet : Er .folkemusikken bare .for bønder og fiskarar ?
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om at den nasjonale og folkelege kulturen
er i ferd med å døy ut, særleg når det gjeld
proletariatet. Dei representerer det kosmopolitiske synet til imperialismen om at
berre den nye «internasjonale» kulturen
har livskraft. Dei lyt vurdere grundig om
det ikkje er dei sjølve som står for synet
om at arbeidarklassen er «kulturfattig» .

3. Robert og Gjertrud forfalskar leninismen
i det nasjonale spørsmålet.

Robert og Gjertrud refererer eit Leninsitat om at «det finnes to kulturer under
kapitalismen, den borgerlige og den proletariske, og parola om nasjonal kultur under kapitalismen er en nasjonalistisk parole». Dette «Sitatet» er alt- absolutt alt
-av prinsipielle, marxistiske vurderingar
om det nasjonale spørsmålet som finst i
artikkelen deira. Heile avsnitt nummer 5
som omhandlar det nasjonale spørsmålet
er ellers berre komponert av ymse åtvaringar mot nasjonalsjåvinisme.
Framstillinga deira kan ikkje kallast
anna enn regu lær forfalsking . Ei sak for
seg er at Lenin-«sitateb> som dei siterer
ifrå Stalins brosjyre om språkvetskapen
slett ikkje er noko sitat, men Stalin si referering av Lenin , (men Robert og Gjertrud
spanderer hermeteikn likevel. .. ). Verre er
det at Stalin slett ikkje freistar å samanfatte Lenin sitt syn på det nasjoanle spørsmålet gjennom dette «Sitatet», men berre
skal presisere ei særskilt sak; nemleg at
den nasjonale kulturen ikkje er klasselaus
- til skilnad frå det nasjonale språket.
(Jfr. s. 23 og 24 i Oktober-utgåva.) Gjertrud og Robert nyttar metoden med å dra
sitat ut av historisk samanhe g. l same
Oktoberbok som nemnt ovanfor går Stalin
i rette med kameratar som er bokstavdyrkarar og som «uten å sette seg inne i sakens realitet siterer mekanisk og løsrevet
fra de historiske vilkår som sitatet omhandler» og peikar på at slike «kommer
uvegerlig i en stilling som de ikke øyner
noen vei utav» . (s. 50/51)

Robert og Gjertrud har kome i ei slik
stilling. Utifrå AKP (m-1) sine programmatiske dokument må dei gå med på at det er
riktig
å
utvikle
nasjonale
musikk-«former» og tradisjonar i Noreg.
Men dei maktar ikkje å kombinere dette
med Lenin-sitatet sitt. Difor <<iøysan> dei
paradokset med ei smart kompromiss-parole: Styrk den nasjonale kulturen i arbeiderklassens tjeneste» (mi framheving).
Tenk det, styrking av borgarleg kultur
(den nasjonale kulturen «en> jo borgarleg?) i arbeiderklassen si teneste? Kva er så
dei «historiske vilkåra» som Stalin snakkar om? Lenins polemikk mot parola om
nasjonal kultur er ein del av polemikken
mot nasjonalismen innan arbeidarrørsla
som særleg er knytta til tida kring l . verdskrig, slik det t.d . kjem fram i artikkelen
«Kritiske merknader til det nasjonale
spørsmålet» (frå 1913).
Dette er frå den tida då marxistane i
Russland sette løysinga av det nasjonale
spørsmålet i samanheng med den borgarleg-demokratiske revolusjonen. I brosjyra
si frå 1929 «Det nasjonale spørsmål og leninismen» har Stalin peika på «at en følgelig ikke med vold kan rive løs partiets politikk i det nasjonale spørsmål i en revolusjonær utviklingsperiode, fra denne periode og vilkårlig føre den over på en annen periode». Stalin oppsummerer vidare
korleis dei russiske marxistane sin politikk
i det nasjonale spørsmål endra seg i tida
kring avslutninga av den første verdskrigen og den russike revolusjonen, og han
sa «- da kunne de russiske marxistene
ikke lenger nøye seg med den foregående
periodes politkk, og fant det nødvendig å
knytte løsningen av det nasjonale-koloniale spørsmål sammen med den sosialistiske omveltningens skjebne.»
Difor seier også Mao om Lu Hsun:
«Vegen han tok var sjølve vegen til Kinas
nye, nasjonale kultur. .. Denne kulturen
kan bare bli leda av kulturen og ideologien
til proletariatet, og ideologien til kommu-
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nismen, og ikke av kulturen og ideologien
til noen annen klasse.» (Frå Om Nydemokratiet.) Kva skal folk tru om dette
Mao-sitatet dersom dei ikkje visste anna
om leninismen og det nasjonale spørsmålet enn framstillinga som Robert og Gjertrud gjev? Ein måtte jo tru at Mao hadde
omvendt syn av Lenin. Nett difor fortener
Robert si framstilling karakteristikkenforfa/sking. Lat oss sjå konkret på No reg. Robert og Gjertrud skriv i kap. 5 at nasjonale
musikkformer ikkje «må være overordna
kampen for å styrke musikken i arbeiderklassens tjeneste». Men den nasjonale kulturen er jo i hovudsak utvikla av det arbeidande folket i landet gjennom fleire seklar
med kamp mot overklasse og framandvelde. Vidare er det ei borgarleg line å
hevde at arbeidarkulturen ikkje inngår
som ein del av denne folkelege, nasjonale
kulturen. Faktum er at den gamle nasjonale og folkelege musikken var hovud-strøymen som det unge proletariatet
hente inspirasjon ifrå (medan den viktigaste kjelda sjølvsagt var røynslene frå
klassekampen). Kva skal ein t.d. seie om
Rallarvisene? Er ikkje dei ein del av den
folkelege og nasjonale arven? Er dei ikkje
samstundes arbeidarkultur? Er ikkje t.d.
populariteten til Alf Prøysen og Vømmøl
døme på at den nasjonale og folkelege musikken står sterkt blant by-proletariatet?
Vi kan rekne opp mange slike døme.
Slett ikkje alle peikar klårt i retning sosialisme og anti-imperialisme. Klåre liner og
målretta innsats kan bringe oss mykje
lengre på å føre denne tendensen inn på
rett lei. Tenk på korleis den nasjonale folkemusikken har fungert som våpen mot
imperialisme og reaksjon i land som Hellas, Spania, Chile! Var kan hende ikkje
alle desse landa like gjennomsyra av dekadent imperialistiske kultur som Noreg? Eller har kan hende folket i Noreg ein skrinnare nasjonal arv å ause av enn desse
landa?- Neppe.

ninistisk enn lina til den reaksjonære
KUL-gruppa som hevdar at «nasjonale
bevegelser alltid vil måtte ha en borgerlig
karakter, og for det andre at progressive
nasjonale bevegelser ikke kan forekomme
i utviklete kapitalistiske land« (sitert etter
brosjyra deira «Det nasjonale spørsmålet
og sosialismen»). Prinsippielt og i praksis
har Robert og Gjertrud havna på same
reaksjonære line som KUL i det nasjonale
spørsmålet.
4. Robert og Gjertrud «likviderer,,
den folkelege kulturen.

Parola om «Folkets Kultur» har utan
tvil vore nært knytta til høgreavviket i
AKP (m-1). For det første er det ei høgreline å stille denne parolen som hovudparole for partiets kulturpolitikk, og for det
andre har tillempinga av denne parolen i
praksis vore slik at «folket» har referert
seg til småborgarlege intellektuelle. Høgdepunktet
i
dette
avviket
var
«Folkemagasinet» si line og plattforma til
Kulturfronten. Men Robert og Gjertrud
sitt åtak på parolen om «Folkets kultur» er
tufta på imperialismen og monopolborgarskapet sitt standpunkt. Dei kastar seg
på lasset i kritikken av denne parola for å
propagandere rocken og for å angripe
folke-musikken sin plass i den revolusjonære rørsla.
Oppgjeret med høgreavviket vert vulgarisert til det bombastiske når dei erklærer
at «parola om folkets kultur i det kapitalistiske Norge» blir «ei tåkelegging av klassemotsetningene». Her er det sjølve omgrepet «folkets kultur» ( = folkeleg kultur)
som skal til pers! Kan hende er det sikrast
om vi sluttar å nytte omgrepet
«folkemusikk» også?? Opp imot det vil eg
påstå at parolar om å fremja ein folkeleg
og nasjonal kultur lyt vera ein viktig del
av AKP (m-1) sin kulturpolitikk. Robert og
Gjertrud freistar å ro seg unna dette
«problemet» gjennom å peike på at hovudmotseiinga går mellom borgarskapet
Lina som Robert og Gjertrud legg fram
og proletariatet sin musikk. Mein dei lagar
i det nasjonale spørsmålet er ikkje meir le83
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ikkje noka konkret analyse av kva dei to
delane inneheld. Ein kan t.d . ikkje skilje
kampen mot den borgarlege musikken ifrå
kampen imot den dekadente imperialistiske pop-musikken, for det er jo nett denne
som er hovudelementet i borgarskapet sin
musikk i dag, verda over. Det er i første
rekkje denne msikken borgarskapet nyttar
når dei utøver diktaturet sitt p · musikken
sitt område. Gjertrud og Robert legg opp
til ein motsatt politikk når dei hevdar at:
«Hoved motsigelsen vil være overordnet
kampen mot imperialismen i Norge. » Resultat: under dekke av «arbeidarmusikk»
vil dei importere imperialistisk musikk.
5. Stalin slepp heller ikkje unna
-(om «Nasjonal form og sosialistisk innhaJd,,)

Robert og Gjertrud hevdar at « Parola
nasjonal form/proletært innhold kan lett

bli brukt i dag som ei nasjonalsjåvinistisk
parole og gå imot den proletariske internasjonalismen .»
Eg vonar at det er Stalin sin parole
«Nasjonal form l sosialistisk innhald»
(ikkje «proletæ rt») dei polemiserer mot
her. Denne parola vart utvikla for det sosialistiske Sovjet, og var ei viktig parole
både for kulturpolitikken og den nasjonale
politikken der. Det er eit tradisjonelt revisjonistisk knep å polemisere indirekte mot
ei parole gjennom å seie at ho «kan lett bli
brukt» til å fremje borgarleg politikk. Slik
«polemikk» kan vi reise mot det meste innan marxismen-leninismen! Men Stalin si
parole er ikkje berre konkret utforma for
det sosialistiske Sovjet. Det ligg ei prinsippiell kjerne i ho som kan tillempast for andre land og andre situasjonar. T.d. skriv
Mao i «Om det nye demokratiet»:
«Kinesisk kultur må ha sin egen form sin egen nasjonale form . Nasjonal i form
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og nydemokratisk i innhold - slik er den
nye kulturen vår i dag.»
Eg kjenner ingen som har lansert Stalin
si parole som hovudparole for kommunistisk kulturpolitikk i Noreg. Men parola er
viktig, og prinsippet som ho stakar opp er
ein del av generallina for marxismen-leninismen sin kulturpolitikk.
Det kan vera på sin plass å sitere frå Lenin sine «Kritiske meknader til det nasjonale spørsmål». Allerede her ,før bolsjevikane hadde utvikla den nasjonale politikken til å bli ein lekk i den revolusjonære,
sosialistiske politikken peika Lenin på: «I
enh ver nasjonal kultur flnnes det, om enn
uutviklede, elementer av en demokratisk
og sosialistisk kultur, fordi det i enhver
nasjon finnes en arbeidende og utbyttet
masse, hvis levevilkår uungåelig framkaller en demokratisk og sosialistisk ideologi.» (Sitert etter Ny Dag utgåva s.23 .)
Det er ei prinsippiell oppgåve for kommunistane å utvikle dei beste formene og tra-

disjonane frå den nasjonale arven og fylle
dei med eit innhald som svarer til dei revolusjonære og antiimperialistiske kjenslene
som flnst i arbeidarrørsla. Storparten av
denne kulturarven er fast knytta til nasjonen og folket sin lagnad. Den som vil avskrive denne arven , set samstundes strek
over fleire hundre år av soga til det arbeidande folket i Noreg. Slike nasjonale nihilistar skal få merke at den folkelege og nasjonale kulturen er utruleg seig og «liv
laga». Han let seg ikkje kverke av nokre
tiår med amerikansk dominans e.l. Den
nasjonale kulturen i t.d. Albania og Korea
overlevde fleire hundre år med framandvelde og okkupasjon. Folket har umåteleg
kjærleik til denne kulturen. Robert og
Gjertrud er helt overflatiske når dei skriv
side opp og ned om korleis arbeidarklassen «liken> rockemusikken etc. etc. Ein
del av denne siste «kjærleiken» stikk ikkje
djupare enn klassen sin «kjærleik» til alkohol og pornografi.

Nokre påstandar om rocken
Utgangspunktet mitt for å vurdera
rocken er for det første at han har vore eit
av dei fremste våpna for USA-imperialismen i deira kulturelle aggresjon rundt om
i heile verda etter 2 verdenskrigen, og dermed også ein lekk i deira nasjonale underkuing av andre land og folk . For det andre
har rocken vore ein viktig reiskap for å
sløve og passivisere arbeidarungdommen i
alle land - også ungdommen i USA og
Aust-Europa.
Spørsmålet vert då: Korleis skal vi
kjempa mot slik påverknad her til lands?
Korleis skal vi dra ei korrekt skilleline
mellom revolusjon og kontrarevolusjon
på dette området? Dette spørsmålet vert
særskilt aktuelt i samband med utviklinga
av ein revolusjonær ungdomspolitikk.
Nokre hevdar at rocken er (eller har vore)
proletær opprørsmusikk. Kameratar med

eit slikt syn er offer for imperialistisk propaganda. Imperialistane har alltid sidan
midten av 50-talet marknadsført delar av
rocken under raude fanar . T.d. las eg ein
morosam artikkel i Melody Maker frå
1976 der ein «marxist-leninist» vann ei artikkeltevling under emnet rock og politikk. « Ml»-studenten fekk førsteprisen i
tevlinga for ein artikkel om «Tommy,
Lennon Mao and the road to revolustion»,
og Melody Maker (som er eit av pop-industriens hovudorgan) var altså viljug til å
propagaere rocken som opprørspolitikk
- i marxismen-leninismen sitt namn!

Eg vil feste ned nokre påstandar om
rocken her. Eg er ikkje fagmann på området- men punkta kan inngå som eit innlegg i debatten om revolusjonær ungdomspolitikk på musikken sitt område.
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l.

Rocken er ein musikalsk stilart som
er fellesnemnar for ein heil familie
stilretningar. Fellesdraga for alle
desse stilretningane er bakgrunn
(Rythm & blues, Country og kvit populærmusikk), grunnleggjande rytmar, harmonigang (utvikla frå 12-takbluesen), ensembleform, framførings stil m.m. Særdrag for kvar retning og
skilnader mellom ytterpunkta endrar
ikkje dette.
Det er ei myte at dei kommersielle plateselskapa aerobra11 rocken frå arbeidarklassen . Rocken slo gjennom
kring 1954/ 1955 med Elvis som sentral figur. Rett nok fanst det stormsvaler som varsla rocke før denne
tida (kva for stilart har ikkje hatt sine
stormsvaler?), men prover desse
stormsvalene at rocken har hatt eit
proletært/revolusjonært liv før gjennombrotet? Sjå t.d. på «Thafs All
Right» (originalversjon frå l 946, etter
det eg veit) som seinare vart lansert
som «hit» av dei store plateselskapa.
Dersom dette er eit døme på rock i
proletær originalversjon som vi skal
erobre attande, så er sanneleg perspektiva dystre. Eg er samd med Robert og Gjertrud i at Elvis ikkje var
nokon viktig stilskapar ( ærleg ikkje
dei første åra) - men kva så? Dersom Elvis i hovudsak berre populariserte stilen rock (og ikkje utvikla han i
tida 1954-1956) så må jo konsekvensen verta at Elvis dengong representerte noko av det originalt revolusjonære ved rocken? Dette må då
vera eit tankekors for Robert og
Gjertrud?
Rocken har undertrykt blues- og countrymusikken. Blues og country er
viktige delar av musikkulturen til det
svarte og det kvite proletariatet i
USA. Vi har mykje å lære og hente
frå desse stilartane. Rocken , på si
side, har henta sine folkelege røter frå
desse retningane. Men skam og seie:

2.

3.

Bi/ete/: Elvis i glanstida si.

Ut ifrå proletariatet sitt synspunkt er
opphavet betre enn avkommet ved
dette høvet. Rocken har drept mykje
av den realistiske samfunnskildringa
fra bluesen, den har utvikla Rythm &
blues på ein slik måte at rytmen er
vorten heilt dominerande, medan bluesen vert eit formskjema, rocken har
redusert teksten til staffasje (i motsetnad til bluesen). Rocken har utvikla
countrymusikken vekk ifrå dei gamle
folkedansane osb. Samstundes har
rocken gjeve den originale blues- og
countrymusikken eit liv i skyggen, og
dermed undertrykt desse retningane.
Ta eit døme: slektskapen mellom blues/
country-songaren Woodie Guthrie og sei-
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nare rockemusikk er tydeleg - men kven
representerer proletær opprørsmusikk, og
kven står for dekadent forflating? Og kven
første tradisjonane frå Guthrie vidare folk som Pete Seeger og Bob Dylan (får
han gjorde come-back) eller Elvis og andre
rocke-artistar?
4. Rocken har aldri vore knytta til noko
progressivt ungdomsopprør, korkje
på 50-, 60-, eller 70-talet.
5. Rocken er, og har alltid vore eit åtak
på den nasjonale og folkelege kulturen (i Norege). Heilt frå starten av har
han vore knytta til USA-imperialismen sin kulturelle aggresjon.
6. Derfor er det feil å vurdere rocken
som i hovudsak er eit eksportprodukt
for kommersielle interesser i platebransjen. Dette er underordna ideologien.
7. Rocken har aldri vore knytta til den
revolusjonære arbeidarrøsla. (Medan
nokra av røtene til rocken som t.d.
blues og country-musikken til dels
har vore det.)
8. Dei fleste av retningane innan rocken
fungerer musikalsk som ei passiviserande og individualiserande lydskodde som folk må «vasse» i. Dette
har dels si forklaring i den tunge, monotone rytmikken og det høge lydnivået som stilen er my kje prega av .
9. Derfor høver rocken ikkje berre som
våpen i USA-imperialismens aggresjon, men også til sløving og passivisering av arbeidarklassen. Jfr. korleis
her skarane i Aust-Blokken har adoptert rocken (og mykje av jazzen).
På den andre sida er eg overtydd om at
element frå rocken kan og ly t nyttast innan ein progressiv musikkultur. Eg har diverre for dårleg musikalsk fagkunne om
rock til å gje detaljert rettleiing på dette
området.
Men kort sagt tykkjer eg i alle høve
progressive rockeband lyt arrangere låtane slik at teksten vert hovudsida, dei lyt
prioritere tekstar som enten er røff og saf-

tig eller ironiske (ikkje dogamtiske proklamasjonstekstar), dei lyt framheve og utvikle dei melodiøse trekka ved musikken ,
dei lyt trekke musikken ein del i akkustisk
retning Ufr. Frosk) og vekk frå den typiske
heilelektriske, dei lyt dempa den dominerande rolla til batteriet, dei lyt sjølvsagt
dempa lydnivået under «gjennomsnittet»,
og dei lyt til sist barbere vekk dekadente
trekk ved framføringsstilen som pregar
rocken. Men samstundes: ein må sjølvsagt
gjera unnantak frå desse punkta npr ein
skal nytta rocken til ironi eller presentasjon av dekadens Ufr. Tramteatret sin låt
«Loke»).
Delar av rocken lyt vi føre hard kamp
imot - t.d. dei retningane som er mest
ope dekadente slik som «punken» . Men eg
har aldri gjort meg til talsmann for å starte
eit felttog mot rocken på brei front gjennom restriksjonar og «forbod» mot storparten av rock (like lite som vi lyt kjempa
imot at folk kler seg i jeans ... ). Det er
ikkje slik vi skal gå fram når vi utvikler revolusjonær ungdomspolitikk . Tvert om
meiner eg at det er rett og riktig å nytte
rockemusikk
på
nokre
av
våre
(ungdoms)tilstelningar. Vi kjem ikkje
langt dersom vi ikkje tek omsyn til ungdommen sine musikalske vanar og -smak.
Difor er det viktig at vi har nokre band,
med revolusjonær målsetjing, som kan
spelle rock med saftige og gode tekstar og
då må slike grupper få hjelp. Leikeins er
det rett av MAI å gje ut rockeplater. Ei
anna sak er at slike grupper og plater ikkje
lyt få dominere arenaen (slik som hjå revisjonistane). Dei skal ha ein underordna
plass i vår musikkpolitikk.
Denne rockedebatten byrje med eit intervju i }9assekampen nr. 38-76 , der det
vart polemisert imot «somme (som) meiner at den progressive musikken skal
byggja på t.d. rocken», og der det vidare
vart slege fast at «Vi må ikkje nytta galluptenking når vi skal byggja opp ein ny,
progressiv musikk» . Denne polemikken
held eg fast ved.
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Biletet: Hortensgruppa uFroskn freistar å sa meine nyare musikkformer med eit progressivt
rekst/eg innhald. Dei har gjeve ut plata uKråker i lufta » (Mai).

Det er stor skilnad på ei line der rocken
har ei avgrensa rolle i vår aktuelle, praktiske musikkpolitikk, og ei line som prioriterer rocken og som marknadsfører han under falsk ideologi om at dette er internasjonal, revolusjonær arbeidarmusikk. Det er
dette siste Gjertrud står for nå r ho svarar
på intervjuet i Klassekampen med å
skrive:
«Vi skal ta utgangspunkt i proletariatet
sin musikk, og ikkje småborgarskapet sin
musikk. Rockemusikken har vokse fram
som proletarmusikk i fleire vest-europeiske land og i USA.»
Dette er lina med «Rock er raud». Over
heile verda har revolusjonære avslørt slik
imperialistpropaganda. Eg over let ordet til
den revolusjonære gruppa Atis Indepandan frå Haiti:

«Tidleg på 60-talet vart ein ny slags musikalsk syntese, kalla «ye-ye» særs populær på Haiti. Dette var« mod»- eller rockepåverknad som kom til øya vår. .. Regjeringa (Duvalier) nytta ... ye-ye-kulturen
til å kontrollere og passivisere ungdommen . Vi, som skal tene folket på Haiti, må
byggje noko nytt. Og då står vi ikkje med
to tomme hender. . . Vi byggjar på musikken til bøndene og arbeidarane.»
På den eine sida kan vi akseptere at
rocken skal vera noko hovudelement innan den revolusjonære musikkulturen . På
den andre sida kan vi heller ikkje akseptere politikk som vil lage for bod mot rock
(og hugs at politikk med konstant neglisjering og kald skulder kan vera eit like effektivt forbod som formelle «reglement».
«Den proletariske kulturen må være et

88
Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no) 2016

resultat av en lovmessig utvikling av de
kunnskapsforråd som menneskeheten har
samlet seg under åket av det kapitalistiske
samfunnet, godseiersamfunnet og byråkratsamfunnet», skriv Lenin. Dette sitatet
frå «Om ungdomsforbundets oppgaver»
dreg Robert og Gjertrud fram som teore-

tisk fundament for lina sisi med å framheve rocken som den typiske proletarmusikken i Noreg! Det er ikkje så enkelt å sjå
samanhengen mellom teori og praksis her.
Robert og Gjertrud sin lettvinte turnering
av sitat frå klassikarane, gjerdet naudsynt
med eit eige kapittel om dette.

og Gjertrud mot
Robert
marxismen -leninismen
Drøftingane om ei kommunistisk line
for kunst og kultur er ikkje komne på
langt nær «til endes» i Noreg, men etter
kvart ser vi at det veks fram to liner mot
einannan. Vi treng skarp debatt for å føre
dette vidare, og ingen lyt utan vidare få
hengt merkelappen revisjonist på seg sjølv
om han for ei tid forfektar synspunkt som
er i strid med partilina som etter kvart
veks fram på musikken sitt område.
Men Robert og Gjertrud sin artikkel
famnar langt vidare. Dei reviderer sentrale
punkt i marxismen-leninismen for å underbyggje teoriane sine. Dei legg vekt på at
Truong Chinh sine tesar frå Vietnam
berre gjeld den særskilte stoda landet då
stod oppe i. Tilsvarande pukkar dei på at
«Vi må også se Albanias særegne situasjon i fremminga av en nasjonal kultur».
Robert og Gjertrud trur visst dei har lite å
lære av dei sosialistiske landa. Defor skriv
dei frekt og freidig :
«Reint bortsett fra dette, trur vi det er
lite vits i å spekulere på om albanernes
linje i kulturen er riktig eller ei, og om det
finnes noe grunnlag til å overføre dette
mekanisk til norske forhold.»
Eg trur faktisk artikkelen deira opnar
større fare for «mekanisk» avvising enn overføring! Avsnittet til Robert og Gjertrud med den imponerende overskrifta
«Hva sier klassikerne om kulturen» er ei
einsidig, tilfeldig sitatstabling som vert avrunda med eit dulgt trugsmål: «Det finnes

også en mengde andre sitat som med hell
kunne trekkes fram . . . » (Mi understreking.) Vi ventar spent. Førebels har dette
«hellet» ført til at;
l . Robert og Gjertrud reviderer Maos
politikk om å la l 00 blomar bløme til
ein «la-skure»-politikk.
2. Robert og Gjertrud reviderer marxismens lære om at all kunst har klassekarakter gjennom lanseringa av erobringsteorien, slik at dei prinsippielt
står for det borgarlege synet med
«absolutt musikk».
3. Robert og Gjertrud vulgariserer den
marxistiske masselina til å verta borgarleg sosiologi og gallup om kva
massane «liken> . Dei legg seg flate for
reaksjonært tankegods som herskarklassen tuter folket øyra fulle av, og
praktiserer difor halehengspolitikk.
4. Robert og Gjertrud går til åtak på Stalins parole om sosialistisk innhald/
nasjonal form , og skiller kampen mot
imperialismen frå det nasjonale spørsmålet i Noreg i dag. Samstundes reduserer dei den nasjonale kulturen til
ein daud museumsgjenstand øvst i
bygda.
5. Robert og Gjertrud kastrerer marxismen-leninismen gjennom å framstille
lærdommane og oppsummeringane
frå dei sosialeistiske landa som lite relevante og gyldige for arbeidarklassen
i Noreg under kapitalismen.
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Tankar om vegen frametter
Polemikken mot Robert og Gjertrud
høver dårleg til å løyse spørsmålet om VEGEN FRAMETTER. Difor skriv eg eit
særskilt kapittel no til sist, der eg freistar å
kome med nokre idear om dette (i tillegg
til dei ideane om utvikling av rocken som
eg kom med lengre fram). Etter at Vømmøl-farsotten hadde herja frå seg på det
«verste» våren -7 5 var mange redde for at
det skulle koma ei istid etter gullalderen.
Pessimistane har i liten grad fått rett.
Rett nok toppar ikkje progressive Iåtar
norsktoppen lengre, og rett nok har vi
ikkje fostra nokon arvtakar etter V ø mm øl.
Men trass i skjerpa innstrammingar frå
borgarskapet si side har vi dei siste par åra
utvikla mange nye, dyktige og populære
vise-grupper over heile landet, interessa
for den klassiske arbeidarsongen har teke
eit kraftig steg frametter, plate elskapet
MAI har ikkje gått dukken, men har synt
seg å vera «liv laga» utan millioninntektene frå V ømmøl og rørsla med Raudt Kor
og -Korps er i stor framgong. Likevel er
det slett ikkje noko profesjonelt grep over
framdifta i den progressive mu ikkulturen. Det er alt for lite konstruktivt ordskifte om linene frametter og det er alt for
lite oppsummering av historia. T.d.: Kva
kan vi lære av Vømmøl?
I første rekkje er dette eit spørsmål om
linene i musikkpolitikken. Vår stil er den
sosialistiske realismen. Men dette vil slett
ikkje seie at det same som at vi satsar på
ein musikalsk retning. Det er nettopp eit
særdrag ved den sosialistiske realismen at
han er rik på variasjon og bredde. T.d. er
det sjølvsagt ikkje slik at arbeidarmusikk
berre vil seie pompøse og høgtidsame
marsj ar.
Utviklinga av revolusjonær musikkpoltikk krev liner fo r korleis vi skal utvikle
den fol kelege og nasjonale arven , korleis

vi skal lære av det beste frå den borgarlegpatriotiske tradisjonen, korleis vi skal
nytta element frå utlandet.
Skal vi lære av Vømmøl, lyt vi hugse
den gamle ordtaket: «Liker ein flesket,
skal ein ikkje hate grisen.» Vømmøl-«fleskeb> hadde sitt solide opphav i
den folkelege vise- og runddanstrandisjonen . Den norske (skandinaviske) visa og
runddansen («gamaldansen») er to hjørnesteinar som vi absolutt ikkje kjem utanom når vi skal stake opp linene.

Den norske visetradisjonen.

Tidlegare i artikkelen har eg polemisert
mot folk som hevdar at t.d. visetradisjonen i prinsippet er småborgarleg, og at
han står fjernt frå arbeidarkultur. Noreg
(og Sverige) har ein særs rik, folkeleg visetradisjon som er levande og blomstrande i
heile det arbeidande folket. Folket elskar
denne musikktradisjonen, og på same tid
definerer denne visetradisjonen mykje av
den folkeleg musikkulturen. Det er komplett uråd i «konstruere» noko norske arbeidarkultur som ikkje er tufta i denne tradisjonen. Rett nok spekulerer sjølvsagt bor- ·
garskapet i denne tradisjonen Ufr. platesuksessen «Frem fra Glemselen» som
jamt sel i kjempeopplag). Men Vømmøl
har synt oss korleis denne tradisjonen kan
vidareutviklast og tene til å målbera progressiv politikk og musikk.
Den norske arbeidarrørsla har alltid
vore musikalsk knytta til denne tradisjonen . Heilt frå Arbeidarforeningene til
Marcus Thrane gav ut si revolusjonære
songbok på 1850-talet har ein skrive progressive arbeidarsongar innanfor denne visetradisjonen.
Vi kan ikkje systematisk utvikle revolu-
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Bi/ete/: 1974 vert ofte kalla Vømmøl-året. Med utgangspunktet silt i enke/folke/eg musikk
har Schra vlevold & Co gjeve viktige tilskot til utviklinga av den progressive musikken.

tradisjon her til lands. Runddansen vaks
fram parallelt med arbeidarklassen, og
vart i stor grad utvikla i arbeidarmiljø.
Hornoktettar som speilte til runddans var
lenge ei dominerande og typisk form for
arbeidarklassen si musisering.
Vømmøl la svært mykje av musikken
sin opp etter runddans-motiv - særleg
polsen og reinlederen. Både når det gjeld
dans og song lyt drunddansane ha ein viktig plass i vår musikkpolitikk. M.a. difor er
eg også overtydd om at lina med å skrive
tekst til runddansemelodiar er ein riktig
veg å gå. Glattpolerte spekulasjons-artistar
som Freddy Kristoffersen o.l. lyt ikkje få
dominere biletet på dette området! .
Ringdansar, stordans og dei ymse bygdedansane lyt også ha ein viktig plass Dansen - den andre hjørnesteinen i
og vi lyt absolutt vende oss imot konservaden folkelege musikkulturen.
tive synspunkt som t.d . at kvar einskild
bygdedans berre lyt dansast i si heimbygd
Dei siste åra har det vore ein markert
(tvert om er det fint at dei får allnasjonal
auke i populariteten til «gamaldansem>
karakter). Når så mykje er sagt skal vi
(eller runddansen som eg tykkjer er ei
samstundes akta oss for å gjera som i det
meir høveleg nemning). Dette gjeld ikkje
gamle ordtaket der det hei ter: «Det trekker
minst i byane. Runddansen har vore hoseg nok inn», sa kjerringa, ho slo maten
vudforma for arbeidarklassen sin danse91
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sjonær musikkpolitikk utan studiar. Eg
trur studiar av denne visetradisjonen er eit
hovudemne - og i dag er alt for få engasjerte i dette. Geirr Lystrup er eitt positivt
unnantak. Eller ta t.d . Nord-Norsk Visegruppe som kom med den første plata si i
haust. Dei har verkeleg studert den rike
arven av nord-norsk visetradisjon. Sjølvsagt kan vi diskutere og kritisere utval og
11rrangement. Og sjølvsagt finst det også
borgarlege blindvegar å gå når ein skal utvikle denne tradisjonen . Men dei som
ikkje sjølve har studert denne visetradisjonen, lyt vera varsomme med kritisere i
aust og vest.

på grisen ... Eller sagt med andre ord, vi
kjem ikkje frametter berre gjennom å
spelle i 3-takt og markere 1-ern og 3-ern ·
og så kalle det pols.
Rytme: Mykje å lære av folkem sikken,
men også mykje nybrottsarbeid.

I tråd med det eg har sagt om dansetradisjonane har vi svært mykje å hente i dei
tradisjonelle rytmane frå folkemusikken ,
særleg dei mest typiske rytmane frå runddansen . T.d. lyt vi byggje mykje på den
karakteristiske 3 l 4-takten vi finn i de i
ymse formane fo r springleik. Det er slett
ikkje uviktig å arbeide imot den tendensen
til forflating av tradisjonelle norske rytmar
og tilpassing til monoton 2-takt som
mykje av den anglo-amerikanske musikken legg opp til.
Som døme vil eg trekke fram Alf Cranner. Sjølv om han har gjort mykje for
gjenreising av norsk visetradisjon, har han
og eit synderegister akkurat på dette området. Jfr. t.d. korleis han har fla ta ut den
tradisjonelle og spenstige 6 l 8-takten i Rolandskvadet til å verta ei flat og kjedelig
2 l 4vise (på ei av de i første plate e sine).
Likevel er det på den andre sida uråd å
koma utanom at norske folkemusikk er
fattig på rytmeinstrument - og dermed
også fattig på tydeleg markering av rytmen (dersom vi samanliknar med folkemusikk frå mange andre land). jølvsagt
er det ein dialektisk samanhang som gjer
at dessto meir av rytmemarkeringa ligg i
sjølve melodiinstrumentet Ufr. bogeføringa og trampinga i hardingfelespell).
Men mangelen på særskilte rytmeinstrument gjer at dei litt meir kompliserte rytmene vert vanskelege å skjelna for dei
breie massane.
Difor er det ei viktig oppgåve å utvikle
rytmemarkeringa når vi utviklar folkemusikken. Dette kan t.d. gjerast gjennom å ta
i bruk handtrommer (som har gamle røter
i norsk folkemusikk), eller slik som Vømmøl gjorde det: lage særskilte rytmeinstrument som «lurken».

Samstundes er det ikkje minst på dette
området vi lyt lære frå utlandet- også av
popmusikken sine teknikkar med å skape
driv i låtane.

Arrangering og harmonisering
- eit døme.

I landa kring Adriaterhavet (m.a. Albania) er det utvikla ein songradisjon som
kallast «iso-song». Tradisjonen har røter i
folkemusikken, men er vidareutvikla og
systematisert. Sjablonmessig sett er teknikken tufta på at verset startar med hovudstemme, at det etter ei stund fell inn
ein parallell-stemme på oktaven saman
med ein enkel 2. stemme, og at det til sist
fell inn ein «iso-stemme» som ligg på ein
einaste tone heile verset ut. Her er det Ileire drag som minner om norsk felespell
(«grovt og grainnt») samstundes som isostemmen har ein klår parallell til bordunspellet på fela (dvs. at ein streng kling laust
ved sida av strengen som ein speiler melodistemmen på). Kvifor skulle vi ikkje freista å arrangere nokre av dei beste, tradisjonelle norske folkevisene for fleirstemt
song etter eit liknande mønster?
Vømmøl-suksessen var tufta
på tekstane.

Tekstane er ofte det svakaste elementet
hjå progressive musikantar. Vi kan· ofte
finna døme på tekstar som er sjablonprega, allmenne og dogmatiske. Eit anna
problem er tekstar med påklistra folkeleg
preg- ribba for folkeleg humor og forteljarkunst. Ein årsak til denne sjukdommen
er overdreven hang til å berre synge
«eigne» tekstar. Mange grupper er slik samansett at dei er flinke til å spelle, men
kleine til å skrive. I så falllyt dei kvitte seg
med ein smule av «gjer-alt-sjølv»-ideologien. Ein annan årsak finn vi sikkert i
slurving med tekst-skrivinga. Det er få
område der ein kan læra så mykje av
Vømmøl som nett her.
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Vi treng mange små-grupper med ein
frisk agitasjons- og kampstil.

Det er stor skilnad på å spelle på gata
(eller på stand) og å spelle på ei scene.
Kvar gong vi har særskilte veker med opptrapping av det eksterne massearbeidet
merker vi saknet av «velsmurte» grupper
som kan stille seg opp på gata og synge enkle, agitatoriske, songar som er arrangert
slik at songen ber fram gjennom gatelarmen og at rytmen fangar interesse hjå

folk. Alle progressive visegrupper o.l. lyt
spesialøve for slike høve. Dvs. å velge eit
godt og kontant repertoar (kan hende
ikkje i første rekkje sine «eigne» viser), og
arrangere dei enkelt (med solid rytmemarkering). Ingen grupper lyt halde seg for
gode til å ta seg tid til å øve inn «banale))
populærlåter som Virvelstevet, Riv ned
gjerdene og Høvlerivisa. Stilen med
songar som er lagt opp med forsongar
som syng eit spørsmål og resten av gruppa
som syng svar høver særskilt godt. Vi lyt
laga mange slike songar. Dette kan sjå tri-
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vielt ut, men eg trur skilnaden på vår
praksis i dag og ein slik stil som eg streker
opp, kan vera eit uttrykk for skilnaden
mellom amatørisme og profesjonell stil på
agitasjonen sitt område.

Men musikken skal også
underhalde og inspirere.
Blant progressive fanst det tidlegare eit
avvik med at kulturen var vurdert som eit
slags obligatorisk møtefyll som stod på
sida av alt anna på programmet. Etter
kvart er det vorte mindre av slike haldningar, men istaden er det vakse fram tendensar til ei haldning som vurderer kultur
som alt anna enn underhaldning - som
neglisjerer underhaldningssida ved kulturen og berre vurderer den reint politiske.
Som eit døme: Tenk på kor sjeldan vi
nyttar dans og instrumentalmusikk som
kulturinnslag på progressive tilstelningar.
Det mest kulturfiendtlege uttrykket for ei
slik haldning er kravet som frå tid til anna
dukkar opp om at kulturinnslag skal vera
3-4 viser med same innhald som hovudtalen på eit møte.
Dette har skapt ein situasjon der vi sjeldan utvikler og fostrer grupper som verkeleg kan underhalde eit publikum og skape
entusiasme, slik god underhaldning kan
det. Det vert slett ikkje automatisk god underhaldning same om visene ei syng har
korrekt politisk tekst og framføringa er
«feilfri». . .

Bygginga av ei masserørsle.
Det vert for omfattande å gå detaljert
inn på planar og idear for etablering av ei
progressiv masserørsla på musikken sitt
område her i denne artikkelen. Det ville
krevja eigne kapittel om slike saker som:
utviklinga av spille-flora, samt fora
for kritikk,
diskusjonsfora for linene i musikkpolitikken ,

eventuell gjenreising av musikkbland
(førebels får vi vel satse på musikksidene i « l 00 Blomsten>),
system i innsamling og publisering av
songar (Oktober sine songbøker lyt i
alle fall koma ut bortimot ein gong i
året)
utviklinga av MAI (særskilt kommisjonærordninga for laussal av platene).
Alt dette heng saman med framtida til
Nye Samspill som førebels manglar krefter ~il å reise seg til å verta ein slagkraftig
org~ nisasjon for progressiv musikk . Men i
alle høve finn vi i dag stor framgong i organiseringa av ei masserørsla innanfor ein
av dei viktigaste sektorane til den progressive musikken : Raudt Kor og -Korps.

Landsforbundet for Raude Kor og -Korps
veks fram
til ein slagkraftig organisasjon.
Denne hausten vil Landsforbundert av
Raude Kor og -Ko rps verte skipa. Røynslene syner at det er enorm interesse for
kor ( korps og at det hurtig veks usikken
sitt område her i denne artikkelen. Det
ville krevja eigne kapittel om slike saker
som:

utviklinga av spelle-fora, samt fora
for kritikk,
diskusjonsfora for linene i musikkpolitikken,
eventuell gjenreising av musikkblad
(førebels får vi vel satse på musikksidene i « l 00 Blomsten>),
system i innsamling og publisering av
songar (Oktober sine songbøker lyt i
alle fall koma ut bortimot ein gong i
året)
utviklinga av MAI.
Alt dette heng saman med framtida til
Nye Samspill som førebels manglar krefter
å reise seg til å verta ein slagkraftig

til
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organisasjon for progressiv musikk. Men i
alle høve finn vi i dag stor framgong i organiseringa av ei masserørsla innanfor ein
av dei viktigaste sektorane til den progressive musikken: Raudt Kor og -Korps.
Landsforbundet for Raude Kor og -Korps
veks fram
til ein slagkraftig organisasjon.
Denne hausten vil Landsforbundert av
Raude Kor og -Korps verte skipa. Røynslene syner at det er enorm interesse for
kor /korps og at det hurtig veks fram slike
grupper bortimot spontant på alle kanter
av landet. Vi må rekne med at denne tendensen vil halde fram no som vi får ein organisasjon å jobbe innanfor, og samstundes utviklar ein sentral notebank med eit
stort og allsidig grunnlagsmateriale som
kvart kor l korps kan velge repertoar utifrå.
landsforbundet kan verta bortimot ein
ryggrad i den progressive musikkverksemda. lkkje avdi kor/korps er viktigare
eller meir proletært enn t.d. visesong, men
avdi Landsforbundet kan verta ein solid
masseorganisasjon, og eit godt vekstmiljø
for folk som seinare vil gå over til ein annan musikalsk sjanger, og avdi det kan
verta vårt tyngste «skyts» i den musikalske agitasjonen .
På mindre stader, der det korkje er massegrunnlag til å skipe eit ordinært kor eller
korps, lyt vi utvikle mindre ensembler for
song og hornmusikk . Eit halvt kor og eit
halvt korps er lite brukandes kvar for seg,
men saman kan dei låte svært så bra! Difor lyt den sentrale notebanken til Landsforbundet disponere arrangement for slike
smågrupper. Likeins lyt Landsforbundet
lage kor-arrangement for nokre av dei
beste songleikane. Songleik er fint til framsyning ved sida av korsong, samstundes
som det kan vera med på å bryte ned tendensar til «tinnsoldat-haldning» innan
kora. Dessutan trur eg songleik vil vera
med å utvikla det nære kameratskapet innan kora, gjera det morosamare å vera-

med , ved sida av at det utan tvil er særs
bra for rytmeøving å danse songleik.
Det finst enno klåre tendensar til formalisme innan rørsla av raudt kor/korps.
T.d. driv enno fleire kor og syng på eit arrangement av lnternajonalen der starten
av refrenget framførast i «piano» når det
vert repetert .. . korleis kan slikt forsvarast ved å peike på innhaldet? Men slike
problem kan lett korrigerast innanfor eit
Landsforbund som har skikkeleg kritikk
og sjølvkritikk, og ei sentral leiing med
tyngde både politisk og musikalsk.
Vi treng ein effektiv
distribusjon.

Vi skal byggje op p ein slagkra fti g arme
av revo lusjo næ re ag ilalorar so m nyllar
mu sikk i a rbeidet silt. Men ein slag kra fti g
a rme må o rga niseras l slik al Lroppa ne manøv rerer eller ein plan.
l den progress ive rørsla er del i dag slik
al (med ei lell o mskri vi ng av Lenin ) det
fin s! ikkje a rli slar. og del fi ns! a rtislar i
massev is.
Probl emet er å skape ko nta kt mello m
alle slag a rra ngørar so m ynskjer å enga sjere grupper og arl istar og dei aktuelle a rlisla ne. Delte er slett ikkje eit spørs mål
so m be rre vedrører dei profesjonelle artisla ne. del gjeld min st like mykje for alle
slag a maløra r. Derso m vi skal drive profesjonell ag itasjo nsarbeid på delte o mrådet.
må vi byggje opp eil effekti vt appara t for å
få distribu ert den progress ive kulturen slik
al ha n når ul til de i breie massa ne. o rga nisere lurnear med dei beste gr uppene osb.
l første omga ng trur eg ein lyl etablere
. ei n slik sent ra l i Oslo. sei nare må del ko ma
neire regio na le se nlra lar. Ka n hende fin st
del grunnl ag fo r å sa ma rbeide med lilleralur og teater på dette o mrådet. (Jfr. Forfallarsenl rum og Tea terse ntrum .)
Kan hende er del best å orga nisere ein
medl emsorga nisasjo n for gru pper og ei nskilda rti slar so m vil vera med i ein slik
«stall ». Orga nisasjo nen lyl ha ein veldefi nert progress iv platform og ka n si kkert fi 95
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nansierasl gjennom van leg "" -saln~r. Eg
vonar folk vil drofte denne ideen nærare .
Del f"ilr vera nok. Eg har kome med
nokre idear til «vegen rramcller n !i.)r den
progressive musikkmrsla. Noka ferdigtygd line er del slell ikkje . Nokre av
punkta er all li.11· overflatisk. kan ilende
stikk ikkje kritikken min av IT\ isjonismen
djupt nok. kan ilende vil myn ~ lene vi1re i
framtida avdekke !leire ki l i artikkelen.
lkkje vil eg verta korkje snurt ell er overraska om slikt skulle skje . Vi tren g mykje
meir kritikk og sjolvkritikk i progressive
musikk-krinsar . Enno ser v i all ror mange
døme pa al « !-.:var lwne er herre pa sin

l

sø9pelha ugn . Vi skal akta oss for ~lik~ indlvldual!sllske tendensar . og VI skctl samstundes ak ta oss for ;t skape ein lukka
« ghetlo-kultur n som havnar i velpolert
sekterisme. l .al oss student dei m<tr'\islle;,il;isliske arliklane om kunsten. lat oss
student lradisjonane. !al oss vent dristige i
ny* kapinga . Og lat oss alltid følgje i\laos
redleiing fi.)r skaping av kunst og litteratur:
Lat l 00 blmar bloma og hundre lankelellllllgar ~tndasl >> .
« ! .al fortida lene notida. og ulanlandske
ting tene Kina >> og« !.uk i det gam le li.)r å
f<1 fra Ill del 11 yen.

'j

Eilt lite etterord
Rolf Aahrvik: Bruk kampen mot firebanden til fors,·ar for rocken!
l Røde Garde nr. 7 - 1977 dukker Roll·
Aakervik opp med nyll « skyts» ti l forsvar
for rockemusikk.
«Vi må passe oss for å bli som firerbanden som ville framstille seg som så reine
og røde al de undertrykte de store folkemassenes skaperkrafl. ved å p.istå al del
ene eller del and re var reaksjo mc rl og dekadent fordi del var «påvirk· <tv utenlandsk og kapit alistisk kultur >>.
Så
lettvint
kan
ein
da
ikkje
« teoretisere>>. k01·kje i llerrens eller K K Ps
namn! Aakervik hoppar bukk over heile
det konkrete innhaldel i firarbandens ku lturpolitikk n{tr del gjeld den ul anlandske
kulturen. Chiang Ching si lina andsynes
den utanlandske kulturen var kort oppsummen einsidig avvising av heile arven
frå periodane med renessanse. opplysningstida og borgarleg realisme. Del var ei
line for å rakke ned på all historisk sett
progressiv og revolusjonæ r k u ltur som
m an neæll a hadde skapt i den forsosialistiske perioden. Samstundes undertrykte fi-

rarbanden den eldre utanlandske proletarkuqsten og -lillera.luren. ~ lik al kinesiske
mo~ellverk (som (htang C.h1ng tok all a~re
liJrJ skulle lyse mol himmelen som
« fullkomne >> verk utan konkurrenlar.
lf enne lina ven no grundig krislisert i
Kina og ellers blant kommunislar verda
over. i\len i\akervik presterer a framstille
det som om Chiang Chings åtak på utanlandlsk kultur (som t.d. Beethoven) er del
sam<.: som åtak p{t roekemusikken - slik
lagar han i paksis ein meinigslaus formel
om at all slag alak p;t all slag ulanlandsk
1
kudst - Chiang Cl1ing-isme.
Kommunisl:o~r !yl l<cra av den beste innan den historisk s<.!ll progressive borgarleg4 kulturen. og nylla element derifdt. Likeii)S ly l ein studere og l<c ra av utanlandsk
kultur. samstundes som ein kjempar mol
all del som er reaksjon:-cn og dekadent.
Ro9kemusikken og «yea h- yeahn-k ulturen
er i (1orudsa/, utrykk for slik dekadent kull u r . Og det tragikomiske ved freislnadene
frå Aakervik p{t ;"t slå politisk mynt /i11·
roc~en gjennom oppgjerel med firarbanden er jo al firarbanden sjølv i praksis
dyrka den dekadente amerika nske popkulturen. representert ved t.d. Greta Garbo.
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neste nummer

Det neste nummeret - et dobbeltnummer - har som gjennomgangstema: DET
NASJONALE SPØRSMÅLET.
Først bringer vi det makkverket som
.. KUL, har gitt ut (,, KA,, også) under navnet ,,Det nasjonale spørsmål og sosialismen,,, deretter presenterer vi en grundig
gjennomgang av denne artikkelen som viser
hvilke ivrige forsvarere av imperialismen
,,KUL,, er.
Hva Lenin sier og hva ,,KUL, sier - det
er to helt forskjellige ting. Redaksjonen har
oversatt deler av en artikkel av Lenin og
stilt sitater fra denne opp mot sludderet til
,, KUL,.

Videre inneholder nummeret
en artikkel
om trotskismen og det
nasjonale spørsmålet, foredraget som Tron
Øgrim holdt i studentersamfunnet i Oslo
om Svalbard og til slutt en artikkel om målreisinga og det nasjonale spørsmålet.
Kjøp, les og spre dette nummeret som
kommer ut ca. 1/2 1978.
Tegn abonnement! Gå ikke glipp av noen
av de neste numrene! Pris kr. 40,- for 4
nummer.
Adresse:
Materialisten,
Postboks 42, Veitvedt,
Oslo 5.
Postgiro. 2 25 04 21
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