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HV A ER El BERETNIN G FRA SENTRALKOMITEEN?
Etter vedtektene harSK plik t til å rapp o rtere
overfor land smøtet om sin virksomhet. Landsmøtet
er partiets høy es te organ, og det er lands mø tets
oppgave å vu rdere de n perioden som har gatt foru t
for møtet. Hvordan har de oppgave ne som det
forrige lan dsm ø tet stilte blitt løst? Har SK løst
oppgave ne med a led e partiet på en korrekt m å te?
Hvorda n har partiet løst sine oppgaver overfor
arbeide rkl asse n og det arbeidende folket ? Landsmøte t må stille disse spørsmåla, og sen tralk omiteen
m å gi landsmøtet mate ri ale til å sva re på dem. Det
er noe av hen sik ten med beretn inga.
En annen viktig funksjon med bere tn inga er å
tre kke læ rd ommer, både positive og negative, av
part iets indre og ytre a rb eid. Det vil alltid være slik
at det i en landsmøteperiode dukker opp nye
prob leme r som det foregående landsmøtet ikke
forut sa . eller ik ke fo rutsa godt nok. Har partiet
gjort vikt ige feil, så kan vi trekke læ rdomm er på en
slik mate at vi unngar en del feil i fram tid a.
En tredje hensikt med bere tninga er å analyse re situasjonen i klasse kampen, nasjonalt og internasjonalt. Det er bare i bere tnin ga vi kan gi
landsmøtet e n aktu ell analyse, mens andre progrumdokumen ter ma holde seg til de allmene
trekka. Dette e r viktig, både fo rdi det gir lundsmøtet mulighete n til a overprøve SKs vurderinger,
og fon.!i der gi r plat t fo lina for polit ikke n framover.
Det er pa grnn nl ag av en slik analyse partieTs
forskj ellig<:' organer sk al utvikle poli tikke n i den
periode n sum kommer.
En !Jerde he nsikt beretninga har er a pe ke på
vik tigl' oppgaver for partiet i den kommende
peri o den. Dette må sjø lsag t bli skissemessig, og det
skal ikk e ~ rs tatte handlingsprogrammet. Li keve l vi l
det være vi kt ig a få stil t de sentrale oppgavene i et
slik t doku ,ne nt. Det landsmøtet vedtar på dette
punktet vi l være retningsgivende for de n nye
se nt ralkomitee ns arbeid.
Som dere ser stilles det store krav til bere tni nga . samti d ig so m den på ingen måte må ilyte u t
til a bli ei bok . Sentral komi teen !nr begy nt
ben:t ningsarbe idet fo r lang tid ti lbake. me n det
trengs fl e re undersøk else r og d isk usjoner forSK er
i sta nd til å se nd e ut ei beretn ing so m fy ll er de
krava som e r stilt ovenfor. Det betyr ikk e at det
mangler materiale til partid isk usjo ne ne.
Samtidig med at vi se nder ut denne artikke len
til beretningsdiskusjonene, sender vi også ut et
omfattende dokument om hø yreavviket i partiet.
Det er ei bearbe ida utgave av »Tese r om høy re av2

viket» fra SKs sjuende plenum i fjo r sommer. I seg
sjøl har tesene preg av et beretningsd oku ment ford i
de gjør opp med viktige feil i arbeid et på mange
områder. Analysen i tesene blir det fundamantet
som bere tninga fra SK vii bygge på, men materi alet
i tesene vi! aidri kunne tas in n i ei beret ning, fo rd i
elet er så om fatt ende. V i regner ikke med at
kameratene vil ha studert tese ne før diskusjonen av
beretningsartikkelen. Men de bør stu deres så sn art
so m m ulig, og bmkes i nye beretningsdiskusjoner.
Videre har de t i lang tid vært i salg ei lita grå
bok med uttalelser og vedtak fra »AKP(m-l)s tre
første år». Den er ment som et beretnin gsclokument. Ved å stud ere den kan kameratene fa
en oversikt ove r de vu rderingene og prioriteringene
partil edelsen til enhver tid ha r gjort i form av
eks terne utt alelse r.

HVA SKAL DISKUTERES PÅ LAGSMØTENE
OM BERETNINGA I JUNI?

Lagsmøtene skal konsentrere seg om å vurdere
kampen mellom de to linjene i partiet fra og med
først e landsmøtet, og stillinga i denne kampen nå.
Kampen mot høyreavviket har vært diskutert
ei rekke ganger det siste året, men det er førs t nå vi
får muligheten til å gjøre et skikkelig tilb akeblikk
på denn e kam pen og trekk e lærdommene av den.
På sitt sjuend e plenumsmøte gjorde sentralkom iteen som nevnt ei omfattende analyse av sitt
eget
og ·partiets
arbeid,
og
konkluderte
med
at
det
eksisterte
et
omfattende
moderne
revisjon istisk
avvik
i partie t og at det på et ti dspunkt til og me d tma
partie ts eksist ens som kommunistisk parti. I samband med form annsskiftet send te SK ut et kommunike hvor det kort blei gjort greie fo r høyreavviket. E tter dette har vi nesten trekvart års erfarin g
med kampen mot høyreavviket, og vi har sett at
det under dekke av »kamp mot høyre» har vokst
fram en tendens til vu lgarisering av partilinja. Disse
erfari ngene må også oppsum meres.

Etter at lagsmøtene har lagt hovedvek ta på å
summere opp kampen mot høyreavviket og stoda i
kampen mello m de to linj ene akkurat nå, så skal
det gjøres ei helhetsvurdering av den situ asjonen
partiet siå r i na i forhold til sit uasjonen ved første
landsmo te . Det gjelder politisk og organisatorisk
sty rke, ko ntakten med massene, politisk innt1ytelse. ev nen til å bekjempe revisjonismen m.m.
Denne artikkelen skal gi mate riale til di sse to
diskusjonene. og dessuten gi et omriss av beretninga, slik den er plan lagt.

••••••••••••••••
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l.GENERALLINJA HAR ALLTID VÆRT RIKTIG

Vi skal oppsummere store hoyreavvik, avvi k
som kunn e b for t til at p artiet blei likvidert, om
de ikke v:ir 'Jliit bekjempa i tide. Når vi gjør slike
opp~;um!'1eringer e r det viktig a ikke miste u tgangspunkte t av syne : AKP(m-1) e r e< kommunistisk
parti som har vist seg i stan d til å ta ledel sen i
arbeiderklassens kamper på en s:ik måte at borgerskapet og re visjo nistene hater oss og arbeiderklassen får okt respekt og tillit til oss. Grunnen til
dette er at partict har ei rik ti g ;:;enerallinje.
Partiet har alltid statt på den væpna sosialistiske revolu sjonens vei til proletariatets dikta tur og
kommunismen. Vi har bygd på marxismen-leninismen-Mao Tsetungs tenkn ing og stått på nødvendigheten av å be kjem pe op po rtunismen. Vi har
all tid bekje mpa de to supermaktene US A og
Sovjet. og har hatt en klar analyse av dagens Sovjet
som
et
kapitalistisk,
imperialistisk
og
fascistisk
land.
Vi
har
b<'kiempa
den borgerlige, revisjonistisk e hetsen mot de marxistiske klassikerne, og har aldri vakla i synet på
Stalin som e n stor revolusjonær. Vi har stått for
den prole tariske internasjon aLismen og forsvart de
sosialistiske landa Kina og Albania mot revisjonistenes hetskamp anjer. Samtidig med at vi har
hatt en riktig strategi, har vi også hatt ei prin sippielt riktig generallinje for dagskampen. Vi har
vært for å u tv ikle den økonomiske kampen i
arbeiderkl assen og andre deler av det arbeidend e
fol ket, vi har forsvart den nasjonale sjølråderetten
og vi har stått for kamp for de demokratiske
rettighetene.
Dette viser at partiets generallinje allt id har
vært korrekt. Det er denne riktige generallinja som
gjør elet mulig for partiet å ta opp de grove avvika
fra marxismen-leninismen som i et tidsrom fikk. lov
å bre seg raskt i partiet. De nne riktige generallinja
er det faste holdepunktet og den solide plattforma
vi har i kampen mot de ulik e avvik a. Den korrekte
ge nerallinj a er nedfelt i partiprogrammet, sjøl om
dette også inneh o lder feil og svakheter.
Generallinja fo r partiets organisasjonsliv har
også vært riktig. Vi har bygd på den demokr:.lliske
se ntralismen og h at t i hov edsak korrekte leninist iske ved tek ter.

2.HOVEDSIDA VED

DET FØRSTE LANDS-

MØTET VAR BRA
Vi komm e r
høyrestrømmen
landsmøtet, og
møtet. Det gjør

til a rette ska rp kritikk mot den
so m eksisterte pa partiets fø rste
særlig mot beretninga til landsdet nødvendig a sla fast hva so m

var hov edsida ved de t første landsmøtet.
Hoveclsida ved det første landsmøtet var bra.
Hvorfor det' 1 Fordi landsmøte t stifta -~-tiet, og på
den måten brakte ml-bevegelsen over fra gruppestadiet til a bli e t virkelig landsom fa tten de parti.
Fordi landsmøtet vedtok et marxist-leninistisk
yrinsipprogra rn. Fordi landsmø tet vedtok leninisti ske vedt ekter. Fordi landsmøtet valgte en i
hoved sak
korrekt , marxist-leninistisk sentralkomite .
Dette var grunnlaget for al AKP(m-1)
har
vært
stand
til
a
lede
arbeickrklassen og.. bit en
viktige kampe r
virkelig ge neralstab for klassen. At hovedsilla var
bra, betydde at det var et stort framskritt for
arbeiderklasse n, at den e tter mange å r uten et
politisk parti e ndelig fikk et slikt parti igjen. Partie t
har feil. sj ø lsag t, men partiet er det e neste som tar
arbeiderklassens standpunkt. Slik var det ogsii ved
partis ti ft e lse n.
Borgerskapet og revisjonistene angrep partiet
fra starten av nettopp pa grunn av den go de
hovedsida ved det første lan dsmøtet.
Fø r landsmøtet var elet kamerater som ikke
skjønte be tydninga av ~i ta skrittet fra ML-gruppene
til partie t. De tenkte at det bare var et spørsmål o m
navn. Etterpå e r det lett a se at disse kameratene
tok feil. Partistiftelsen betydde et kvalitativt sprang
framover for bevegelsen og for proletariatet. Har
ikke partiet blitt en helt annen kraft i klassen en n
hva den samla ml-bevege lsen var på forhand '1 Gar
det i det hele tatt an a trekke i tvil at land'llløtet
var et bet y deli g framskritfl

3.

LANDSMØTET GJORDE STORE KONSE-

SJONER
NISMEN.

Til. · DEN

MODERNE

REVISJONISMEN

RJ::VISJO-

RYKKA

Fi<.AM

POSISJONENE SINE OG BEFESTA SEG I OG
MED LANDSMØTET.
Sjøl om hov edsida ved landsmøtet var bra og
partiet blei oppretta på gntnnlag av ei riktig
general linje, så inn eba r ogsii landsmøtet sto re framganger for det mod e rne revisjonistiske avviket i
partiet. Mes t sys tematisk blei dette avviket uttrykt
i bere tnin ga til landsmøtet, sont pa punkt e tter
punkt rep resenterte et program for å omdanne
parti et til et moderne rcvisjonistisk parti. Det betyr
~t det pa landsmøtet sto en skarp kamp mellom to
linjer, men til revi sjon ism e ns ford el var kampen for
Jet meste ubevi ss t. På det viset var både de
korrek te marxist-lenmistiske ved taka og de revisjonistisk e ve d taka gjort av det sa mme enstemi71ige
landsmøte t. Revisjonismen hadde altså fått innpass
i partiets høys ete organ uten a bli lagt merke til.
Det vil
st, det
hiet
ført
en god del
kamp mot revtSJOnistiske enkelts tandpunkter.
-~
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Men
sjølve
det
revisjonistiske
hovedfram støtet gikk gj ennom uten motstand. Det
betyr at hele landsmøtet var påvirka av den
moderne revisjonism en og gjord e konsesjoner til
den. De tendensene beretninga representerte prega
alle kamerat ene på landsmøtet.
I »Om motsigelsene» sier Mao Tse tu ng, »Mo tsigelser og kamp m ello m idee r av ulike slag opptrer
stadig i parti e t. De tt e er ei gjenspeiling in na fo r
partie t av m o tsigelsene mellom klassene og me llom
det gaml e og d et ny e i sa mfunn et. Hvis det ik ke var
noen motsigelse r i parti et og ingen ideologiske
kamper for å løse dem, ville pa rti et dø.» Den
revisjonist iske linj a som va r u tt rykt bl. a. i be retninga på fø rste lan sdmøte va r ei gj enspeil ing
inn afo r partie t av borge rskapets interesse r. Den
uttrykte borge rskap ets interesse r av å om dann e
part ie t til et bo rgerlig arbe id erp arti . Hele partie t
må de rfor stude re den ne vik tige læ repenge n fra d et
fø rste landsmø tet og væ pn e seg med lærd o mmer
fra det. La o ss se på hva de t rev isjo nistiske avviket
pa landsmø tet besto i.
- Skjonnmaling av den moderne revisjonismen Bere tninga tar til orde fo r en omfattend e
allia nse m ed d e mod ern e revisj o ni stiske pa r tiene ut
fra argum ent et om at de e r »vens tre» og »progressive». De t blei til og med hev da a t de kunne »vinn es
fo r revo lusjonen». De tte er stikk i strid med
ma rxi smen-le ninismen som bet rak ter den mod erne
revisjonismen som bo rge rskap ets og imperia li smens
age n tur i arb e iderbevegelsen. De t er i str id m ed
Le nins te st: om at di sse borgerlige arbeiderpartien e
er den viktigste sosia le stotten for bo rgerskape t i
vare dage r.
- Fordomming av SUF(m-l)s i hovedsak k orrekte vedtak om revisj o nismen. So m et led d i
fo rsokt: m: pa a gjo re AKP(m-1 ) ti l en akseptabel
samarbeid spa rt ner fo r den mod erne rev isjo nisme n,
blei SUF( m-l)s vedt ak o m d en t,;k tiske h oved fie nden fo rd om t. Dette va r a fork as te et i all hoved sak
ri ktig ved tak e tt er press fra revi sjo nisten e.
-- Nedtoning av kampen mot sosialimperialismcn. Be retnin ga sier <i pent a t NKPs tilkn y tning til
sosi:1limperialisme n ik ke er noe h inder fo r samarbe id med .iem . Land smot et stilte ikke kam pe n mot
sosia!imoe rialismen i p raksi s på pa rtiets dagso rde n.
E n korrck t b rak te ri stikk av sosialimperi al ismen i
prinsi pprugralllllll't b it' ! ikk. e ful gt opp i arb eidsprogra m, val gv.:J tak elle r be retnin g.
- Uvertonmg av »Venstre»-karak teren til revisjonister av Hovdent ypen. Hele be retninga re tter
sky tse t m o t »ve nstre»-rev isj o n is me og tro tskisme.
Ri ktignok finn es det revisjonistiske fe il JV we nstre>>- typ e, som partiet må bekje mpe. Men mange
av de standpunktene so m beretninga kritiser te som
»venstre» e r i virk elighe ten uttry k k for å pn e høy restan dp unkter, sli k so m angrepene på Sta lin og pa
Kin a. Dess u te n blir »Ve nstre»rev isjo nismen b m k t
som et påsku d d til ikke å kjempe mot dens åp ne
høyreo rie nte rte tv illi ng. Det blir he ller ikke gjo rt
4

noe for å påvise den grunnleggende enheten m ellom de ulike typen e revisjonisme, uansett om de
kler seg i »venstre»-fr aser eller står fram som nakent
høyre.
- Den revisjonistiske linja »Parti for vanlige
folio>. Un d er den besnærend e og tilforlatelige parolen »parti for vanlige folk» blei d et lagt fram ei tv ers
gjen nom revisjo nistisk iinj e som to k sik te på å
uthu le de lenin istiske normene i parti e t. Denne
linj a tok sikte på å ersta tte den proletariske
disiplin en m ed li beralismen. Den tok sikte på å
undergrave skoleringa. De n forn ekta arbeiderkl assens led end e rolle i p artiet, og om d en hadd e seira
hadde den lagt part iet und er ledelsen til småborgerlige inte llektuell e. Sj ø l om d en var forkl edd som
»marxisme-leninism e» var d en i virk elighe ten ikke
noe ann et enn et program for å gjøre pa rti et til et
bo rge rlig arb ei derparti gjennom indre d ege ne rering.
- Ei linje for enhet med moderne revisjonismen i valg. Den valglinja som landsm ø te t vedt ok
var prega av illusjoner om de n borgerli ge parl amentarismen, og den hadde som hovedsik temål en
valgfron t m ed de m o derne revisjo nistene. Det var ei
li nj e for at partie t i valgk amp en skulle nedlegge
kampen mot den mod erne revisjo nismen og sosi alimperialismen . De t var ei linj e for at partie t skulle
unnl ate a bruke valgkampen til å propagand ere fo r
revolusj o nen.
- .ti linje som und ergravde partibygginga.
Typisk fo r den revisjo nistiske linja i bere tni nga til
fø rste landsmø te var den subjektivistiske h oldninga. Let tvinte fraser dek ka til virk elige uløs te
probl em er. Slik blei de t :kke stilt som o ppgave å
bygge parti et e tter s tift e l se1~ på noen k on k ret måte.
Rek ru tteringa fra pro letariate t, u tbygginga av partiorgan isasj o nen, sikring av pa rt iø k o nomien, oppb ygginga av p ressa vår, alt dette og mer til blei så
løselig behandla at d et i praksis ikke var noen linje
for partib ygging i vel ! l /2 år etter at partiet var
oppretta.
- Ei revisjonistisk linje på sikkerheten.
Spø rsm ålet om sikkerh ete n blei ikke sa tt i samm enheng med skjerpinga av klassl:k ampen nasjonalt og
inte rnasjonalt. Derfo r blei d et u nd erslå tt at nivået
på sik kerhe tsarb e ide t i parti e t var und er en hver
krit ik k og trP'lgte e i kraftig korrigering.
- Det blei fremma revi sjonistiske linjer for
faglig politikk. Lan dsm øtet va r prega av illusjoner
om de moderne revisj o nistiske arbeideraristok ratene, og båd e be retninga og de le r av handlingsprogramm et fremmer ei linj e som går ut på at ei
kl asse k am plinj e i fagbevege lsen kan seire gjen nom
en koal isjon m ell o m oss og revisjon istene. Samti d ig
blei det dekka over at hovedme tod en fo r å løse
op pgaven med å gjøre fag foreni nge ne til kam po rganisasjoner er å mob ilisere de breie massene av
arb eiderne, og: at dette må skje i kam p mot de
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revisjon istiske »arbe id eo>lede rn e. På tross av at
beret ninga snak ka mye o m a rbeid i fagforeningene,
ble i ikke det fagl ige arbeide t virkelig priorite rt.
- Revisjo nistisk frontpolitikk. Opp mot den
korrekte linja som m l- bevegelsen har fulgt i mange
år om at d et viktigste i frontpo litikken er å
mobilise re de breie massene på spørs mål som
opptar de m i l· <~rr:p~ n mot hoved fiend en , ble i det
stilt ei i:nje med to pp-plan sd iplo m ati. Den fe ilakt ige fo rmelen om at det ikke k an være noen
v,.·kelig front dersom ikke rev isjoniste ne er med ,
b lei fremma . Det e r ei linj e som gi r vetoret t til'
revisjonistene og gir d e m makt til allskens skadegjø rervirksomhe t. Beretninga uttrykker kl art ei slik
iinje som retningsgivend e fo r l. mai- arbei det.
Dette er noen av de revisjon isti ske feil a so m
beretninga fremma. Dess u ten var bere tni nga prega
av subjektivi sme og overflatiskhet i metoden, og en
gJ ennomført revisjonisti sk stil m ed ikke å pek e på
ree ll e probleme r og vansk elighet er. Noen lar seg
ka nskje ennå blende av at beretn inga lirer av seg
noen frase r som kan se korrekte u t ved fø rste
øye kas t. Det advares f. eks. mot »sekterisme». Me n
beretninga sette r ikke sø kelyset på den virk eli ge
sekte ri smen som går ut på at vi ikk e gar dj upt ut i
massene, i stedet kalle r den det for »sek te rism e» å
føre kamp m ot revisjonis tene. Slik er beret nin ga på
punkt ette r punkt et gjennomført revisjonistisk
dokument, e t prog ramskriv so m u ttrykke r borgerskapets interesser av å e rob re m ak ta i partiet.
Det rev isj o nistiske avvik et k om også til uttrykk
på andre m åter pa landsmøtet . Det kom t il u t trykk
i arb eidsp rog rammet, i ei gjennomført neg lisjering
av kampen mot sosialimperialisme n og den m odern e revisjonismen , og i en øk o no mi stisk m å te å
stille en del av paro len e på. Det kom til uttrykk
som ei underordn a side i pri nsipp-programm et ve d
svak he ter på de sa mme spørsmåla. Klasseanaly sen
var sto rt set t ko rrekt, m en den var påv irka av den
revi sj o nisti sk e linja om a t ikke hele borgerskapet er
arbeiderklassens fiender. Formuleringa av hov edmotsigelse n blanda sam m en den korrekte leninistisk e linja med arbeid er- bond e- forbundet med
spø rsmåle t om hvilk en motsigelse so m gir det
kapitalistiske samfunn e t sitt preg. Det betyr at
motsige lse n pro le tariat- bo rge rsk ap ble i und erv urdert , og dermed blei også proletari ate ts lede nd e
rolle undervurd ert.
Land smøtet avviste en d el av d e mest ekstrem e
revisjon istisk e forslaga. De t avviste kontant et
forslag om å ikke formul ere marxismen-leninisme n-Mao Tse tungs tenkning so m vårt grunnlag og i
stede t se tte »den viten sk a pli ge sosia li sm en». Det
avvis te forslaget om »nasj o nalt forsvar» til fordel
for den ko rrek te linj a o m inge n bevilgninger til de t
borge rlige militærappara te t. Det avvi ste et sto rt
anta ll rev isjonisti ske n avne forslag på partiet , slik
som »Folke ts Enhetspa rti» og liknen d e. Dette
illu st re rer at land smøtet fo rsvart e ei rikti g generallinje og ført e e nd el kamp mot revisjonismen,
samtidig som de t var ste rkt påv irk a av rev isjonismen.

4. DE HISTORISK RØTTENE TIL DET MODERNE REVISJONISTISKE AVVIKET.

Ved første landsmøtet tn1 dde vi at >>ven stre»faren var hoved fare n. l virk elighe ten var høyrefaren
den akutt e faren. Den var så ove rh engende at vi
»ikke så sk ogen for bare trær>>. »Venst re»fa ren
eksisterte sj ø lsag t, m e n det var lenge sid a den
hadd e vært no en hoved fare. Det kan være vanskelig
å slå fast nøyakt ig nå r det skifta , fordi det ofte vil
væ re slik a r en tendens dekker en annen. Men vi
har m ateri ale til å slå fas t at id ee n om SF og NKP
som progress ive partier går tilbak e til midten av
1971. Høste n 197 1 fikk høyreavviket et viktig
gje nnombrudd pa SUF(m-l)s land smøte ved at ei
linje om at så kalt »ideologisk kamp» var det
viktigste fo r ungdo mm e n brøy t gjennom. Men
sa mm e høste n blei de t gjennomført en ko rrekt
va lgbo ik o tt retta mot SF og NK P, og e lemente r
som gikk mo t den med høy rea rgum e n tasjo n, ble i
bekj e mpa. »Part i-for-vanlige-folk»linja blei reis t
vare n 197~ og no rm ene for medl e m sopptak blei
libera li sert i M LG. Varen 1972 ble i en el e l kamerater på arbeidsp lasse ne eksklud e rt e lle r suspe nde rt
av fagforeninge r ette r initiativ fra revisjonister.
Arsaken var at de ga ut lo kale kommunistiske
bedriftsavise r, og suspt: nsj o ne ne fø rte til at di sse
ble i ned lag t uten di sku sjon. l. mai 1972 ble i
gjen no mfø rt med en i all hov edsa k riktig ekstern
taktikk og linje.
Høste n 1972 slo linja med »enh e t pa ve nstresid a», dvs. e nh e t med revi sjo ni s ta , gje nn o m som
paro le. De t var b lant an net p<lv irk a av Rød Fronts
n ed e rl ag fo r G rø nt Gras i Stud ent ersa mfulllkt i
Oslo. (En grun n ti l ned erlagt:t var apt: nbart se kterisme, m en kritikk e n av dette bl e i fullst ~ ndi g vulgarise rt og slo over. )
l Rød Un gd om var det høst e n 1972 et ga llopperende ho y reavv ik med idee r o m e n sakalt »brei
prog ressiv un gdom sfront », auton om i for un gdom sforbundet i for hold til parti e t libe ralisme osv .
Pa d enn e tida bl ei beretninga til land smøtet
forb e redt og den allmenne revid e rin ga av grunnlegge nde prin sippe r blei utarb e ida.

5. DE SOSIALE ROTTENE TIL HØYREAVVIKET.

Høyrea vviket var u !try kk for at tidligere rik tigere linjer bl ei e rstatta med nye og feilaktige linjer.
Hv o rd an skal vi forklare d en endringa som skj edde? Ma o sier at å rsak e n til en tings utvikling er a
finne i tin ge n sjøl. Ytre påvirkninger kan bare
utløse prosesse r so m de t er grunnlag for i tingen
sjøl. En stein kan ikk e bli en kyl lin g uan se tt hvor
m ye d et ru ges på den , men d e t kan e t egg. Partiet
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hadde ikke gjort høyreavvik bare på grunn av ytre
press, det ytre presset må virke på indre svakheter.
Først når vi forstår de indre svakhetene som gjorde
det mulig for høyreavviket å utvikle seg, så kan vi
få en riktig forståelse av det ytre presset.
SK har slått fast at de indre vilkåra i partiet og
hele ml-bevegel sen i første rekke har vært to . Sjøl
om vi ikke er, eller noen gang har vært den
studentbevegelsen som borgerskape t vil ha det til,
så er det et fak turn at vi har et stort innslag av
kamerater med småborgerlig bakgrunn. Det gir et
sosial grunnlag for vakling. Videre er det et faktum
at partiet fra topp til bånn er for dårlig skolert i
marxismens ABC, og derfor lettere kan føres bak
lyset av ideer som åpenbart strider med ABC.
For at partiet skulle stått bedre imot påvirkninga fra borgerskapet, sa matte det ha vært bedre
forankra pa disse punktene. Dette sti ller i seg sjøl
viktige oppgaver for framtida, slik at vi kan
forhindre at revisjonismen på ny erob rer en slik
plass i partiet. Styrking av proletariatets rolle på
alle nivåer i partiet, rek ruttering av pro letarer.
Styrking av skoleringa i den marxist-leninistiske
teorien, og uopphørlig skole ring.
Når vi har slatt fast dette kan vi skjønne at
parti et i klassesamfunnet alltid vil bli påv irka av
borgerlige ideer. Borgerskapet og revisjonistene vil
alltid prøve å omdanne partiet til et borgerlig
arbeiderparti. Disse id eene vil nødvendigvis gjenspe il e seg i partiet , fordi partiet består av mennesker som lever i dette samfunnet. Dette vil også
gjelde om partiet var ti ganger mer skolert og
hundre ganger mer erfarent enn hva vi er i dag.
Husk at Jet nye borgerskapet under ledelse av en
svindler som Krus tsj ov klarte å erob re maktQ i det
ære rike Lenins og Stalins parti. Nå r vi hever nivået
pa partiet vil ogsa nivaet på p8virk ninga høy11cs og
intensiveres. Bare ta den enorme hetsen som
borgerskapet og revisjo :u~tl': ne driver mot partiet
na. Det er en form for p~tvirkning. Til og med
politikø ller er en form for påvirkning, akkurat som
bestikkelser er det. Borgerskapet bruker både
pisken og gulrota, og det virker. l ngen i partid sier
åpent at borgerskapet har rett når det gjelder
streika pa Linjegods, men mange kamerater blei
påvirka av alt maset om protokollen til å bli mer
passive. Akkurat som om den protokollen forandra
sa mye sO ,i l et gram pa innholdet i arbeidernes
rettferdige kamp.
Det sosiale grunnlaget i partiet var årsaken til
at revisjonismen nesten tok makta i partiet. Sjøl
om situasjonen er langt bedre i dag, så er det sosiale
grunnlaget der fortsatt, og borgerskapet er mye
mer oppsatt enn den gangen pa a knekk e vårt parti
eller korrumpere det.
Glem aldri klassekampen , kamerater.
6. UTVIKLINGA A V HØYREA YYIKET ETTER
LANDSMØTET
Beretninga og valgvedtaket var ei fullmakt til å
vidreu tv ikle det revisjonistiske høvreavviket. Qg
6

sentralkomiteen gikk i spissen for å utvikle det.
Mao sier at det farligste av alt er revisjonisme i
sentralkomiteen. Det fikk vi se til fulle, for sjøl om
det fantes mange som hadde mer ekstreme høyrestandpunkter enn sentralkomiteen, så var det SK
som hadde makt og au toritet til å drive gjennom
sine høyrelinjer. Dette blei også gjort i samband
med valgkampen. SKs 2. plenum på sommeren
1973 vedtok ei linje for vurderinga av SV som lå til
høyre for beretninga, ei linje om at SV var
progressivt og ei linje for borgfred overfor SV etter
at det var klart at det ikke blei noe av det
valgsamarbeidet SOiil det første landsmøte t tok til
orde for.
Propagandaarbeidet var også ramma av det
moderne revisjonistiske avviket. Klassekam pens
dekning av arbeiderspørsmål var i hele 1973 svak
og tilfeldig, og Røde Fane brak te f1ere viktige
artikler med revisjonistisk innhold.
Hele valgkampen 1973 hadde ei revisjonistisk
hovedside. Den var økonomistisk, prega av parlamen tariske illusjoner, ikke innretta på arbeiderklassen , men tvert om prega av »henvendelser» og
"Utspill» i borgerlig-parlamentarisk maner. De strategiske per~ pektivene kom helt i !nkuunnen .
Statens klassekarak ter blei i liten grad :rv~ l ørt , og
den proletariske revolusjonen blei bare nevnt på
di rek te spørsmål.
l. mai 1973 blei det gitt fork astelige konsesjoner til SV , særlig i Oslo, slik at SV kunne dra fordel
av den store demonstrasjonen som vi bar ved og
vann til. Kampen mot sosialimperialismen blei
neddempa heh for å få taktiske allianser med
revisjonistene.
Arbeidet i frontene var prega av to ting, for de t
første linj a med >;ingen front u ten SV», fo r det
andre ei allmenn utvanni ng av frontgnmnlage t.
Marxist-leninister bidro til å opprette Kulturfronten med ei svært diffus og srnåborgerlig klasseinnretning. Ecter starten var k :1a1erater også med på å
fjerne frontens paroler om ytringsfrihet og mot
imperialismen .
Partikamerater som deltok i arbeidet med å
opprette Chilekomiteen og Aksjon Kyst-Norge fikk
med seg de progressive massene i disse frontene på
å gi store konsesjoner tii moderne revisjonister, slik
at disse fikk makt til å drive skadegjørervirksomhe t. Det har rev isjonistene gjort opp til i dag, først
innafor og seinere utafo r disse fro ntene. Revisjonistene krever alltid »klippekortJ> til å dominere
progressive aksj oner, skaffe seg vetorett osv. Det er
i strid med det arbeidende folk ets interesser at de
kommer i slike posisjoner, for det vil alltid føre til
at de saboterer kampen.
Den faglige politikken var prega av ei borgfredslinje med reaksjonære revisjonistiske arbeideraristokrater. Mange lokallag var tinder sterk inntlytelse av den revisjonistiske faglige politikken. »Diplomatiet overfor slike råtne ledere blei overordna
massearbeidet i ei viss tid. Det ga seg også uttrykk i
momsaksjonen høsten 1973. SV fikk avgjørende
inntlytelse over en aksjon de aldri virkelig støtta,
men som de likevel høsta ære for, og som de sørga
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for å legge ned i samband med storti ngsbe handlinga.
Den første tende nsen til e t oppgjør med
høyreavviket kom et ter valget i l 973. Det blei
forsiktig pekt på noen høy refeil i valgkampen, og
kuppet i Ch ile fø rte ti l opptrapping av propaga ndaen for rcvoln jon og proie t ariatets diktatur.
Træ dal/ W inte:<-<1 ~:-io nen våren 1974 blei også viktig for å skjerpe pro pagan dae n på statens rolle. Men
fo rtsa tt blei d et gjort sto re konsesjoner til revi sjonis tene, f.eks. ved at Reidar T. Larsen fikk t ale på
demonstrasjonen m ot Wintex i Oslo.
Høsten 1973 økte den åpne ind re kampen mot
høyre. l samband med at revisjo nis te ne ville avled e
kam pen m ot den reaksjor>ære fredsprisutdelinga til
Ki ssinger, lanserte de en avle dnings man øver for å gi
prise n til presten Camara. E t m indretall i partif't
mente vi skulle ha lagt oss tlat t for denne manøveren i sted et for å bru ke anledninga til å avsløre
USAs fo lk emo rd, slik vi gjorde.
1974 blei et ar da vi stilltiend e korrigerte e i
lang rek ke punkter der de t hadd e vært avvik. Me n
det var fortsatt åpne grove høyreavvik.
l pro pagandaen trappa vi opp kri ti kken av
rev isjonistene, og ette rhvert begyn te også kam pen
mot sosialimperialismen å bli skjerpa. Dette: førte
umidd elb art til at revisjonistene fikk kriser og indre
va nsker, og at glansen fra 1973 -- seieren deres
begy nte å fa lme. Kampe n om l. mai va r en viktig
prin sippkam p som skjerpa årvåkenheten på sosialimperialismen. Men fo rtsa tt var det man ge ka merater >Om un nlot å drive massearbeid i påven te av
enhet med revisjonistene. De t groveste høy reavvik et i l. mai-bevegelse n 1974 var likevel de t at
led en de kamerate r i Kvinnefronten foreslo for
front en at den sk ulle følge ei linje med både å delta
i samorgs og F aglig Førstemaifronts tog. Liknend e
avvik blei gjo rt i and re fronter.
Partiet gjord e en dugelig innsa ts til støt te for
Holm ~:n kollarbei ders treik a i 1974, men høy reavviket vis te seg i form av at part iet var lite innre tta
på slikt arbeid og at d et tok for lang tid å komme
igang. Liberalismen og >>parti- for - vanlige- folblinja ha dd e delvis greid å demobilisere partiet
overfor viktige kl assekam poppgave r, svekka årv åkenh ete n og mobiliteten og lagt en demper på
offerviljen.
Perioden et ter va lge t i 1973 og framov e r
gjennom hele \ 97 4 blei en periode da den prolet ariske venstrelinja styrka seg overfor høyrelinja i
partiet. Det åpne ga ll ope ren de høy reavviket b.!ei
trengt tilbake, samtidig som det fortsatt kom grove
tilfeller av sli ke høy reavvik i enkelttilfe ller. Men
sjø l om den rikti ge linj a begynte å vinne tilbake
terreng overfor høy re, så blei ikk e kampen mot
hø y re stilt skarp t. Da landskonferansen om sosialimperialismen og valget vedtok ei stikk mo tsatt
linj e av 1973-linj a fo r va lget i 1975, blei lik evel
oppsummeringa av 197 3-linja so m »i hovedsak
riktig» opprettholdt.
l 1974 fantes de t ove rdrev ne fore stillinger om
at »kampen mo t olj eutb ygginga var d en nye EECkampen». De t bygde pa den fe ilfo res tillinga at

EEC-kampen vil gjentas, dessuten bygd e det pa
borgerskapets fo res tillinge r om at oljeøkonomien
ville overvinn e krisene. De tte høy reavvik et er ennå
ikke grundig oppsumm ert.
7. KA MPEN MOT HØYREAVVIKET
Vå ren og som meren 1974 gikk de t for seg
viktige linj eka mpe r. For første gang blei id ee n om
at høyreavv ikct va r det farli gste »på lang sikt» reist i
SK, sjø l om det ikke va nt o ppslu tnin g. Seinere kom
kampen m or »hattemak en>fors lage t om såkalt »brei
front » ved valget 1975. Denn e li nja ble i kla rt avv ist
i parti et og i S K, og den blei fo rd øm t som ei
høyrelinj e. Kampen blei i hovedsak fu llfø rt på
landsk onferanse n om val ge t. ved at det ble i fatta .e t
i hove dsa k rikti g ved tak for valg!inja i 1975.
Samtidig blei ogsa linja med »he nvende lse» til SV
om va lgfront ko nt ant avvist, sjøl o m d et på Jet
tidspunktet var mer vakli11 g på d et punktet .
Et og e t halvt ar e tt e r stiftelseslan ds møt e t
begynte parti ledelse n å rei se kj erri nga på det
forsømte o mrådet med partib yggin g. Det ble i
påvist at parti et va r for dårl ig skole rt og at vi
trengte en stra tegisk styrkin g av studienes status i
pa rti livet. De t blei kjempa for po lit iske og organisatoriske pbnc r. l det te arbei d e t kom motsigelsen
mellom ei ma rxist-lenini sti sk linje og den mo-dern e
revisj onist iske linja til a sta p<i spø rsmal e t om hva
som sku lle prioriteres høyest. det in te rne el le r det
ekste rne.
De so m forsva rte d en korre kte linja mente at ei
indre kon so lide ring og bo lsjevisering av parti et var
fo ru !setninga for at parti et kunne løse større
oppgave r i k lasse kamp en. de rfor matte ei e t in terne
prioriteres høy es t. Den revi sjon istiske linja i dett e
spørsm ålet var å dekk e ove r be hovet fo r bolsjevisering og hevd e at sli ke probleme r vi lle løse seg av
seg sjø l hvi s vi dreiv nok eks te rnt arb e id. Den
rikti ge linj a har vist styrke n sin i prak sis ved at
pa rt iet ne tt o pp på grunn av prioriteringa av det
interne arbei de t har utretta me r ekste rn t arbe id
enn no en gang fø r. Se ieren fo r l.lenne linj a var en
viktig seier fo r å gje nreise ei leninistisk partibyggingslinje i parti et .
l Y74 bl ei et vendepunkt i kampen mot sosialim perialismen. For det første blei d et for første
gang på lenge demon<tre rt mot sosia li mpc rialismen
på gate ne. Dermed var d et retta et st ra tegisk viktig
slag mot revisjo nisten es forsø k pa å te rro ri se re de
progressive fra å ta opp k amp mot so sialimperialismen. Fo r de t and re ved tok landsko nferansen et
viktig prog ram dokument i tese ne om sos iali mperialisme n. De t var en programmatisk mil epe l, fordi
m ye av det ml-bevege lse n har stå tt fo r sid en den
oppsto he r ble i systema ti se rt og videreført. Dessuten blei fo rståe lsen for sosialimperialismens kontrarevolusjonæ re og fasc istiske karakte r djupere
enn noen gang.
Sjølsag t ble i det politisk kamp om d e tte. Noen
k ame rater påsto plutselig at »de t va r noe n ytt» å slå
fas t at det er fa scisme i Sovj e t, enda det er slått fast
i prinsipp-prog ramme t fra 1973. Men kampen førte
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til at slike tend ense r blei ub e tydeli ge mindretallsstrøm inger i partiet.
197 4 var det tredj e største st reik eå re t e tter
krigen. De t sat te proletariate ts parti på en viktig
prøve. Plutselig blei den faglig e kampen m ye
skarpere enn på fl ere år. Kampen mot de mod erne
revisjonistiske sp littelses makerne blei et være eller
ikke være for de viktige arbe idsk ampene i 1974.
Partiets linj e viste seg a være riktig og føre til
framganger for klasse n, og de mod erne revisj o nisten e blei avslørt for man ge klassebeviss te arb ei de re.
Heismontørstre ika og telefo nsen tra lmon tø rstreika
viste at revi sjon istenes faglige li nje e r borge rsk apets
linj e for a kn ekke klassekampen, mens AKP(m-l )s
linj e representerer arbeid erklasse ns interr sse r. Disse
viktige kampene viste i praksis det skaddige in nholdet i borgerfredslinj a overfor arbeideraristokratiet.
De viste i praksis at part iet ha d de gjort rett i a
fo rkaste de t feilaktige forslaget til »faglig plattfo rm» som ble i se ndt ut i Røde Fa ne.
Eks ternt fø rte den gradvise korrige rin ga av
hoy re feil a til sto re fram ga nger, sa mtidig som revisjoni stene gikk fra krise ti! k ri se. In te rnt viste
ø kono mik ampa njen og KK- kampanje n at partiet
var i fe rd med a kvitte seg med liberali ~me n og
baktungheten. Et sunnhe tstegn va r de t også at vi
kv itt a oss med en del enk e ltståe nd e partifiendtlige
elemen ter pa denn e tida, folk so m aldri hadde
brutt med revisj o nismen ideologisk og p ol it isk.
Men den store beg rensn inga i den gradvise
ko rri ger in ga va r at de n ikke førte til noe ge neraloppgjø r med hø y reavvik et. Fei laktige linjer fi kk lov
ti l å eksiste re sid e om sid e med rikt ige linj e r uten å
bli nedkjempa. Det var e nn å ikke utv ik la noe n
kritikk og sjølkri t ikk pa hoyreavviket , og de t er i
seg sjø l en fa rl ig feil. Kritikk en og sjølkri t!k ken er
e t ska rpt vapen i kampen mo t bo rgerl ige avvik.
His to ri ske erfaringer må sum meres opp. Vi kan
ikke gjø re so m revisjo ni stene, a d ekke opp forti da
vå r. Vi er no Jt til a være st re nge med oss sjøl og
peke pa feil a v;ire og lære av dem, samtidig son, vi
evner å ho lde fast på hovedretninga. I seg sjøl var
mangelen på o ppsummering av hø y re avviket også
et høyreavvik.
Sen tral komitee n hadd e væ rt ledend e i å utform e hoyreavviket , og blei ledende i å o ppsummere høyreavvikct. Varen 197 5 bl ei det for første
ga ng oppsu m mert at period en T2 - 73 var en
periode med d høyreavvik av mode rn e revi sjo nist isk type. Det blei slå tt fas t at de tte hactd e vært
partiets første alvorlige kri se, ei krise som ku nn e ha
likvidert partiet som kommunist isk parti. De feilaktige tesene om revisjonistene som »progressive» fra
1973 blei konfron tert med de marxist-leninistiske
klassike rn es karakte ristikk av. sli kt: partier som
agentur for borgerskapet og imperialismen. Dette
var nøkkelen til å begynne a rulle opp hele det
omfattende ho y reavviket. som ikke bare omfatta
politikk og organisasjon. men også ideologi, metod e, arbeidsstil. økonomi osv .
På grunnlag av disse diskusjonene vedtok SKs
7. plenum so mm e ren 1975 >>TESER OM HØYREAVVIKET>> som gjorde en omfatte nde kritikk av
8

korrigeri~ g

avviket. SK ve dtok også en plan for
av
avviket som er nedfelt i den gjeldende årsplanen.
Disse oppsummeringene gjorde det mu lig å
gjennomføre seierrike sommerleire med masseskole ring i de borgerlige arbeiderparti enes karakter og
disku sjon av de n internasjonale situasjonen.
Disku sjo ne ne i SK førte fram til formannsskiftet pa SKs 8. plenum. Det blei slått fast at hele SK
kollek tivt hadde e t sto rt ansvar for utv iklinga av
høyre avviket. Derfor var de t ikke snakk om å finne
en »sy nd ebukk». Det var d erimot et spørsmål om å
trekk e kon sekvense ne av at en del kamera ter hadd e
væ rt raskere til a innse alvore t i høy refeila og
kjempe fo r ko rrige ringa av dem enn den kame raten som var form ann til da. SK har aldri verken nå
elle r tidli gere vært delt i frak sjoner eller fl ø yer.
Formannskiftet var en seier for en heten i ledelsen
og en seier fo r enhden i partiet.
8 . V ULGARISERINGA

AV

KAMPEN

MOT

HØY REA VVIKET
E tter at kam pen m ot de t mod ern e revisj onistiske avviket bl ei tat t åpent opp har situJsjonen for
panie t allme nn! vært gunstig. Men kampe n mot
hoy rcavv ik et ha r møtt en snedi g motstand i form
av e t vulga risert så k alt »oppgjør med hø yre>>. Und er
dekke av å være lojale mot korrigeringa har man ge
k ame rater fre mma en ny vari ant av de t gamle
høy reavv ik et.
Den ne vulgariseringa slo alt gjen nom på ~om
merleirene ti l ungd o msforb und a i 197 5, hvor
høy rel in.ia> ide o m at S\' er ensarta fra topp t il
bå nn blei servert på en ny måte. l de t apne
høy re avvikets tid het det at SV var progressiv t
tvers igjennom. Den vulgari:;erte korrigeringa ville
ha det ti l at SV er reaksj n;:æ rt fra topp til bånn .
F ~ l!es fo r begge linjene er at de unnlater å skille
ledelsen fra m edlemm ene, og derfor spiller i he nden e pa de reaksjonære revisjo nis tlederne.
De kame ratene som vulgarise rte oppgjøret med
høyre ville ha korrigeringa til å være et spill med
ord , i stedet for en djup og grundig korrigering av
politikk og arbeidsstil , ideol ogi og me tode. Derfor
tok de i arv høyreavvikets subj ek tivisme. Det åpne
høy re avvike t fo rrakta konkrete und ersø kelser og
stu dier, d et samme gjelder vu lgariseringa. De kameratene som representerte de tte avviket trudde at
prokl amasjoner løser alle problemer, derfor proklam erte de i øst og vest, samtid ig som de unnlot å
gjøre noe konkret arbeid i marka.
Nar RU finn er ut at de ikk e vil prio ritere
gy mn asiastene, niir nettopp gymn asiastene f.eks. i
en by so m Oslo u tgj or 50 % av ungdommen, så er
det et utprega vulgarisert »Oppgjør med høyre».
Det åpne høyreavviket representerte et brudd
på masse linj a. Den vulgariserte masse linja til å væ re
et spørsmål om å væ re kjekk og grei, og retta
hoved vek ta på topplansdiplomati med revisjonistene. Vuigariseringa fo rakta også masselinja. W t
var oet tilstreKkelig at en handfull kommunister
»førte kamp mot>> revisjonistene. men omfattende
massea rbeid brydde re prese nt antene for vu lgarise-
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ringa seg ikke om. Vulgariseringa førte til tendenser
til ikke å ville mobilisere massene på grunnl ag av
dagliglivets problemer. Dette har vist seg så seint
som i !.mai-arbeidet hvor slike tend enser blei ei
belastning for mobiliseringsarbeidet.
De kame ra tene som har væ rt mest innflucrt av
vulgari sert »kriti kk av høy re>>. har latt viktige
k ampfelter fo r massene ligge brakk slik at revi sjonistene har hat t mulig he ter til å sla seg o pp på noen
sa ker. Det gjelder f.eks. kvinnepolitikken , hvor SV
som jo notorisk har forrå dt abortkampen, har k lart
å ska ffe seg noen let tkj øp te fra mganger, fordi vå re
kamerate r har latt dette arbeidet flyte . Vulgariseringsavvik et er derfor e t svært alvo rlig avvik.

dreier seg om e t ytterst lite antall, kan vi ikke se
gjennom fingrene med slike avvik.

9. SENTRALKOMITEEN

OG

KAMPEN

MOT

VULGARISERINGA
SKs ? .plenum var oppmerkso m på faren for
vulgarisering, og SK sjø l har aldri slå tt over i et slikt
le ttvint »O ppgj ør med høyre». Tver t om, SKog SKs
organer har fra første stund vært årvåkent mot
slike avvik og k ritise rt dem. Det be tyr at SK har
fun ge rt lede nd e i denne kampen og vært en
garantist mot ei utglidning av ka mpen i re tning av
vulga ri sering. Men det be tyr ik ke at el et er gjort
tilstrekk elig for å forebygge utviklinga av vulga riseringa. Her ligger ansvaret i fø rste rekke på den
daglige ledelse n i parti et, som på tross av klare
SK-vedt ak ikke har forsynt partiet m ed ele t nødvendige materi ale t o m oppsummeringa av høyreavvik e t. På denn e måte n har vulgarise ringa få tt
le tte re spill. Når he le partiet ik ke had d e kjennskap
ti l den detalj erte kritikken so m SK hadd e utarb eicla
av ele t moderne rev isj onistisk e avvik e t var det
le ttere å Stå fram med falske »korri ge ringeD>.
Dette er en viktig læ rdom , og de t bekrefter
Maos tese om at historiske erfa rin ge r må oppsummeres, ikke bare med et lite antall folk , men med
hele d en revolusjonære bevegelse n.

Sjøl om det tilsy nelatende er »diam e tralt mo tsatt» det åpne høyreavvike t, så er den grunnleggende karakteren i vulga ri seringa også høy re. Ta
f. eks. holdnin ga t il SV so m i begge tilfe ller fører til
at SV-ledelsen får pusterom til å konsolidere seg og
holde fast på ærlige, progressive folk som vi kunne
rive løs fra d em. Ta f.eks. den »radikal e» parolen
om »Kamp mot krisa som skj erp er kvinneundertrykkinga på alle områdeD>. Reint bo rtse tt fra at
den ikke sier folk noe som helst. så er den
økonomistisk fordi d en sprer innt ryk k av at
kvin neun dertrykk inga fø lger den ø konomi ske produksjon ssyk lusen i kapitalismen. (Den logiske konsekvensen skulle bli »Støtt oppgangen so m demper
kvinneundertryk kinga på alle områ deD> !)
Vulgariseringslinj a er nokså ty pisk for kamera10 PARTIETS STORE KAMPER OG BORGERter som sjøl har gjort klart hø y re avvik . Vulgarise ringa represe nterer d en le ttvinte måten å vri seg
SKAPETS VILLE ANGREP PA PARTIET
unna en grunnleggende korrigering på. De rfor
op pfa tter vi vulgarise ringa bare som en ny utgave
av høy reavviket.
Ette r at vi retta e t front alangrep på d e t
De t viser seg også at vulgariseringa gir næ ring
mo dern e revi sjonistiske høy re avviket har partiet
til tradisj onelt høyreavvik og lett slår over i åpent
stått i spisse n for et sto rt antall kamper i den
hø yre nå r den møter motstand. Kam erater som
norske klassekampen. Bo rgerska pe t frykte r vå r
fø lger ei vulga riserings linj e opplever fort at de ikk e
kamp mot revisjonismen og oppfatte r for alvor
er i samsvar m ed virk eligheten, og vil d a lett kunne
partiet so m sin farl igs te pol i tiske motstander.
falle ti lbake på ideen om at »kampen mot hø y re er
Derfor har vi i et og et halvt ar blitt utsatt for
fei laktig>>.
stadig villere angrep. An grepa på parti e t har gå tt
I !.mai-arbeide t fa ntes det en omfattende
hand i hand med en stad ig mer tø y lesløs he ts mot
feilaktig understrøm, dels av åp en høy re-k arakter
kjempend e arb eide re.
og dels som ei vulgarise ringslinje . Kame rater ga
Hel e borge rskape t er mobilisert i korstoge t
u bevi ss t et hands lag til SV-ledelse n når de med
mot kommunismens spø kelse. Libertas, NAF,
>.N enstre»-argumentasjon unnlot å mo bilisere folk
Industrifo rb und et, LO-to ppe n og DNA-toppen,
fra SV inn i FFF.
prostituerte små borgerlige bladsmø rere, revi sjonisDet fantes også ei linj e om å gjøre !. ma i ti l
ter av ulike avskygnin ger, arbeideraristokrater. ..
»partidag>> ved å kj ø re fram paroler for partiet og
alle drive r de k lappjakt på sa m funn sfi ende nummer
avvise mobi lisering av massene på paro ler for
en, de t kommunistiske partiet, AKP( m-l). Hvorfor?
d agskampen.
SV-revisjo ni sten Fiskerud , so m foreslo forbud mot
Vulga ri seri nga gir også van n på mø lla til dem
AKP( m-l) sa det slik, »fo rdi de er mot samarbe id på
som aldri har gjort op p med høyreavviket. Ved å
bedriftene» og »fordi d e er for væ pna revolusjon».
henvise til denne vu lga rise rin ga av partilinja kan de
Ko rt sag t, partiet reise r arb eide rklasse n til kamp
si, »hva sa vi, vi sku lle aldri ha git t op p linja fra -73,
mot utbyttin ga og klassesa marb eiclet og har sa tt seg
la oss får tilbak e borgfre d en med SV og »parti-forsom må l a lede arb e ide rklassen i å knuse hele
va nlige-folk» fo r ela var alt så m ye let te re».
utb yt tersys tcmet. Derfor ønsker borgerskapet å
I elet in dre partilivet har vulgariseringa art a seg
fo rby oss.
so m ei linj e med »ha rd e slag» i stede t for djuptgåPartiet har stå tt i spisse n fo r sto re stre ike kamend e k rit ikk og sjølkritikk . I noen tilfe lle r har det
pe r. Vi har tatt tun ge tak i støttearbeiclet sa mm en
vært kam era ter som er gå tt ut av partiet, fordi
med klasse bev iss te arb eid ere og andre progress iv.;.
motsigelse r har blit t feilakt ig be handla. Sj ø l o m elet
Vi har leda d en an ti-fascistisk e kamoe n mot det
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nye n az i-partie t. I begge disse kampene har vår linje
hatt ei langt breiere oppslutning i arbeiderklassen
og det arbeidende folket enn hva parti et aleine har.
Dette har bragt de revisjonistiske og sosialdemokratiske pampene i miskreditt hos den framskredne
delen av arbeiderklassen . De merker sjøl at grepet
deres løsner, og derfor blir de enda mer des pe rate i
sin kamp mot partie t.
På ett år har borgersk apet mis ta mer av den
demokratiske maska enn de t gjorde på ti år
tidligere. Bare for ett år tilbake sang de hy rc! e roner
om at politiet og mi litære styrker aldri vi l bli satt
inn mot arbeiderklassen . I år send te de det halvmilitære opprørspolitiet mot de st reikend e LinjegodsarbeiJerne. Den fredeli ge undertrykkin ga gj ennom arbeidsretten og Hoved avtalen er ikke lenger
tilstrekk elig, nå blir de t sat t inn vo ld mo t arbe idere
i kamp , og borge rsk ape t fo rQerede r ei ytterligere
opprust111ng av voldsa pparate t. Dette er te ndenser
til fascis ering som vi må reise kamp en mot.
Etter å ha korrigert valglinja oppnådde partiet i
allianse med partiløse sosial ister re presentasjon ved
kommunevalget. Sj øl pa borgers kap ets egen arena
har våre representanter væ rt i stand ti l å avsløre
borgerskapets diktatur på en så klar måte a t de
mest reaksjonære represen ta ntene for borgersk apet
har hylt om >!Utelukkelse» av Rød Valgallianse.
l fagbevegelsen har sosialdemokratene og revisjon isten e prøvd å piske opp en reak sjo nær »feidem-ut»-kampanj.e mot kommunister og andre klassebevisste arbeidere. Nå r de ikke har o p pnådd noen
sæ rlige resultater sa er de t ikke fo rdi de ikke har
anstreng t seg, men fordi arb eiderklassen har vist en
sunn motvilje mot anti-ko mmunismen.
Kampen pa Jø tul og Linjegods var vi k ti ge
prin sipp kampcr som ga vik ti ge lærdom mer til
klassen. Særlig blei revisjo r. is ten es apn e streik ebryterlinj c: demonstrert klart. og de blei fra seg av
raseri da kjempen de <F beide rc ikke lot seg kue av
truslene dere s.
På t ro ss av he tsen kla rte klassekamp toga !.mai
ogsa i ar a mark e re en framgan g. Det er ingen tvil
om at de po litisk slo både sosialdemokratene og
revisj o nisten e og markerte en stor styrk e fur
klassc·kam pl inja. Samtidig ma vi o ppsummere tendemcer til stagnasjon og til og med tilbakegang no en
ste der. Det er dels et utt ryk k for at det po litiske
klimae i c: r blitt skarpere. me n først og frem st er det
et uttr; kk for sekterisme i vt1 rt ege t arbeid.
Massea rbeidet e r for svak t og man ge ka merater
evner ikke å mobilisere bredt på lok ale kampsake r.
Borgerskap e t og revisjonistene har spilt et
nøyaktig regisse rt samspill i den anti-k ommunistiske kampanj en. Revisjonistene har provosert splittelser i en de l fr o ntorganisasjoner. o g den borgerlige pressa og andre nyhetsmedia har gitt dem stor
publisitet. Hensikten er å skape et in n trykk av at
»ml-erne splitte n . >>ml-ern e manipulerer>> osv . Det
har blitt slik at den enkleste maten å bli beromt oå
i Norge er å meld e seg inn i en folk elig frontorganisasjon og deretter a melde seg ut igjen med brask
og bram. Da er du sikra spalteplass og bilde i alle
borgerlige aviser.
Også vår skjerpa kamp mot sosialimperialismen
har fått borgerskapet i harnisk. Et tradisjonelt
JO

pro-NATOborgerskap som hevder at 9e er mot
Sovjet, blir rasende når vi påviser krigsfaren og de
to supermaktenes krigsforberedelser.
Borge rskap et har to strategiske målsetninger
med denne vol dsomme k ano nad en mot partiet.
Den ene er å prøve å hindre oss fra å vinne
op pslu tning i arb eiderklassen. Den andre er å
hamre og hamre på pa rtiet for å prøve å få fram
sprekker og demoralisering.
Og hetsen vi rk er c;j olsagt in n på partiet. Det er
kamerater som lar seg påvirke når det stå r i
borgerpressa hver dag at »ml-erne spli tter Chilekomiteen», »ml-ern e ød elegge r Kvinnefronten» osv.
Sjølsagt hende r det vi gjør feil , men det er ikke
de >>feila» borgerskapet tillegger oss. Mer enn noen
gang må vi ta de vi lle angrepa fra borgerskape t som
et klart u t tJyk k fo r at vi er på rett vei, at vi har
tmkke t ei korrek t skillelinj e mellom oss og fiend en
og at vi har oppnadd en del i arbeidet vårt.

11 . MULIGHETENE FOR NY E HØYREA VVIK
l den nåvæ rende situasjonen iigger de t mulighete r både fo r høyreavvik og wenstre,,avvik. Begge
deler kan være uttrykk for borgerskapets press. Det
åpne høyreavviket vil være å gi etter for presset og
gjøre avkall på de riktige linjen e til parti et. »Venstre>>avviket vil være å reagere på angrepa ved å
stille paroler som massene ikke på no en må te er
modn e for, og ikke mobilisere m assene ut fra det
nivået de har. Vi skd! derfor ha øynene åpn e for
begge ty per avvik , og skje rpe kampen fo r den
marxist-leninistiske partilinja. Me;1 i vårt sai nfunn
med en langvarig fredelig utvikling av kapitabmen ,
med en sterk sosialcte rr; okratisk trad isjon og med
en sterk allmenn revisJonistisk tend ens, så er de t
åpne høyre avviket de t mest ty piske, det mest
overhengende avviket. Borge rsk apet driver en massiv propaganda mot ktassekamplinja og står kiar
med feite belønninger til den som vil bli overløper.
Samtidig er sosialimperialismen på en politisk
offensiv i Vest-Europa. Den får sine politiske
age n ter til å terrorisere den progressive og an t imperialistiske bevegelsen til ikke å ta opp kam p
mot sosialimp:::rialismen . I 1973 oppnådde den
framganger med den linja i No rge, nå har vi gå tt til
motoffensiv. Men de t hu fort til oppt rapping av
he tsen mot m l-bevegelsen . »NKP>> h ar gå tt helt fra
konseptene og hy ler om »CIA-agente n> o.l. , og de
t~ir god sek und erin g fra lederplass i Arbeiderbladet
og Dagb ladet og hele arbeideraristokratiet.

De t er kl art at en ko m bin asjon av press og
sukkerdrasjerte kuler k an sk ape ny e alvorlige moderne rev isj onistiske avvik i partiet og bevegelsen.
Vi ville være bra naive om vi ikke trakk denne
slutninga. Derfor må oppgaven være å stålsette
partiet. bolsjevise re det og knytte det enda nærmere arbeiderklassen, slik at vi kan hindre borgerskapet i å nå sitt mål. Vårt parti er ennå ungt, v<ir
erfaring er begrensa og vi er enn å for dårlig skolert.
Derfor ma vi ikke tillate oss noen fo nn for
sjøltilfredshet. men alltid slå vakt om partiets enhet
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og partilinjas ren het.
12. DE ST RATEGISKE PERSPEKTIVENE MED
KRIG OG REV OLUSJON
Et alvorlig utslag av høyreavv ik et var at vi ove r
en lengre peri ode ikke gjorde alvorlige studier av
den intern asjonale situ asjonen, eller dreiv st udier av
de stra tegisl;.e pers pek ti vene for den sosiali stiske
revolusjon en i Norge.
Nå har vi begynt korrigerir,ga av det te vect at
vi har pekt på at vi lever i ei førkrigstid . Det vil he lt
sikkert bry te ut nye imperialistiske kriger, og den
skjerpa riv aliseri nga mellom de to sup ermaktene
gjø r det sannsynlig at de t vil bli en ny imperiali stisk
verd ensk rig. Sam tidig vokse r de revo lusjonære k reftene, og dersom de ikke skulle væ re sterke nok til å
hindre krigen så vil krigen helt sikkert utløse et
stort ant all revolusjoner.
Den vitenskapelige sosialismen er et analyseredskap og en verdensansk uelse, men ikke noen
spå mannskunst. Vi kan derfor ikke si noe om når
en slik krig even tu elt vil bryte ut, eller hvilke t
forløp den vil få. Det vi kan si er at alle de fire
motsigelsene i verden skj erpes og at de imperialistiske supermaktene gjør konkrete krigsforbe red elser. Vi kan også si at kampen mellom dem o m
verdensherredømmet må føre til krig, og den kan
ikke avgjøres uten en storkrig. En slik krig kan
komm e om kortere eller lengre tid . Et proletaris
parti i vår tid kan ikke unnlate å forberede seg :;jøl
- og arbeide rklassen politisk på krigen.
Vårt parti har stilt seg den historiske oppgava å
lede arbeiderk lassen i å knuse den kapitalistiske
utbytters taten i Norge og opprette proletariatets
diktatur, og vi har stilt oss oppgaven sammen me d
det arbeidend e folk et over hele ve rd en å knuse
impe ri alismen og sosialimperialismen.
Det betyr
at vi ikke kan væ re til freds med at
vi løser end el oppgaver fra dag til ctag. Vi må ha
den strategisk e målsetninga for øye når vi bygge r
partiet. Vi må bygge partiet slik at det kan s tå
gjennom de store stormene i framtida med en rett
kurs. De t stiller helt andre og strengere krav ti l
partiet enn om vi sku lle belage oss på en ge nerasjon
med fredelig kapi talistisk utv ikling.
Partiet kan bli forbud t. De t kan komme ei
langsom eller kupparta innfø ring av fas cismen.
Lande t vårt ka n bli okk upert av sovje tisk sosia limpcrialisme eller USA-imp eriali sme n. Tortur og massem ord på anti-imperiali ster og kommunister kan
komm e til å høre heime på d age ns orden, slik ele t
er i man ge andre land. Da skal arb eiderklassen være
trygg på at den har en ledelse og en represc,ntant i
AKP(m-1) som aldri svikter målsctninga si, me n
tvert om er i s tand til å utvikle en ri ktig prolctarisk
strategi og tak tikk unde r vekslende forho lJ. Slik
må vi stille krava til oss sjøl, og ta målbeviss t fatt
på å oppfylle disse krava.

politiske linj a so m kom ut av oppgjøret med
høyreavv iket har vist seg å være riktig. Vi har
oppn ådd en del result ater både i k lassekampen og
propagandaa rbeidet. Moralen og offerv ilj en i partiet er høy.
Vi vil måle stoda i parti arb e ide t med tre ulike
målestokk er. a) l fo rh o ld til stoda ved l. LM, b) I
forhol d til de krava klassekampen stiller til oss
akk urat nå og c) l forh o ld til de krava som de
st rategiske perspek tivene stiller.

a) Ved l.lan dsmøte var den moderne revisjonismen en overhengen de fa re ute n at de t var noe n
kampberedskap mot den. Partiet sto i fare for å bli
li kvide rt. Nå er denne faren avvve rget for denne
ga ngen. SK har gjo rt sjølkritikk og retta partiets
oppm erksom het mot høy reavvik et. Denn e korrigeringa har gitt gode resultater og ført til framganger
både eksternt og in ternt.
De t fø rs te landsmøte t unnlot å stille partibygginga se ntralt, likevel er stoda i partibygginga langt
bedre enn vi den ga ngen hadde grunn til å håpe på.
Sæ rlig har vi tatt store skritt nærmere målsetninga
med a oppret te ei kommu nistisk dagsavis. Vi har
også en fastere o rganisasjon, liberalismen er drevet
tilbake og for en stor del erstatta med en frivillig
proletarisk disiplin. Pa rtiet er bedre utbygd og har
djupere røtter i prole tariatet.
Partili nja er langt mer utvikla enn den var ved
J e t l.landsm ø te t, og vi har kvitta oss med my e
revisjonistisk slagg. Vi har styrk a den proletari ske
intern asjonalismen og få tt e t lang t bed re gre p om
sosialimperiali smen.
Partiets studi er e r fortsatt m angelfulle, men
likevel er situasjonen langt gu nstigere enn ved det
!.landsmøte t da studiene fo rfalt.
Vi har inn før t et planmessig arbeid , og klarer
likeve l å omst iiie oss på sto re, uforutsette oppgaver
i klassekampen. Dette er hovedtend ense n, men vi
ser gang på gang a t vi ikke e r raske og allsidige nok.
Partiet har gjennomført ei stor korri ge ring, samtidig som enheten er høy. Det vitner om tillit til
partiet og evne til kritikk og sjølkritikk.
Beretnin ga på det fø rste landsmøtet stilte i
virkeligheta oppgaven med il være »pådrive r» fo r
rev isj onis te ne. Dette var en fei laktig stilt oppgave,
so m SK har brutt med. Deri mot har vi gjort en del
på den o ppgaven landsmøt e t burde ha stilt, nemli g
a avslø re og svekke de moderne revisjonistene.
Styrkefo rholdet mellom oss og revi sjonistene er
langt bedre ti l va r fo rdel enn det var ved første
landsmøte. De e r dj upt splitta og vi har slåt t dem
på en rad viktige områder.
E n av J e få oppgavene landsmøtet stilte
konkret, va r å bygge en nasjonal front mot
imperial ismen. Pa ro len var rikti g, sjøl om den var
tillagt e n fe ilaktig betyd nin g. hi dette området må
vi rapp o rtere for det andre landsmøtet at vi ikke
har opp nådd stort.
De t er også nega tiv e trekk å peke på. Partiet
13. EI VURDERING AV STODA I PARTIETS
har ikk e løst oppgaven med å rek rutte re arbeidere i
ARBEID
stor målestokk. Vi rek rutte rer arbeidere, men det
drives med for lav prioritering og for d årlig
Den allme nn e stoda i partie t er god. Den
oppfølging.
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Vi har heller ikke gjort ungdomsforbunda til
slike store masseorganisasjoner som de kunne ha
vært. Politikken på dette området har fått drive
altfor lenge uten ledelse fra partiet.
Det er også positive og negative trekk å peke
på, f. e ks. er det gjort for små framskritt med
arbeidet på landsb ygda. Det siste halvåre t har vi
begynt å gjøre framgang. Men fortsatt har vi
strategiske sva khet e r i dette arbei d e t. Vi har gjort
e n viss framgang i arbe id et med fremmedarbeidere.
Hoved tenden sen er i a Iie fall at parti et har tatt
store skritt fram over siden det første landsmø t et,
sjøl om framgangen kunn e vært stø rre om vi ikke
var hemma av høyreavviket. De negative erfarin·
gene fra høyreavviket kan imidlertid gjøres til
positive lærdomme r om partiet evner å trekk e de
riktige konklusjone ne av dem .

b) Om vi mal er partiet ut fra de krava klassek ampen st ille r til oss ak kurat nå , så er de t fl ere ting
vi ma se kritisk på enn nå r vi bruker den første
malestokken. Fortsatt er d e t slik at partie t fun gerer
god t i klassekampen og at vi evner a gi riktig
veiledning til arbeiderklassens kamper og sjø l ta
ri kt ige ini tia tiv e r for å fre mme kampen. Parti e t
som he lh e t gjør he ll er ik ke s tore avvik og er rask t
til å møte nye situasjoner.
Men. Partiets massea rbeid er ikke godt nok. Vi
nar ikke b red t nok ut med arbeidet vårt , sjøl om
mange kamerater og gru nnorganisasjone r har gj ort
fra mgang i dette . Par t iet har enna ikk e klart a
omse tte hele d.:n m arx ist-l e n;n ist iske masselinja i
praks is. Det d riv c's fo r lite und e rsøkel se r i ma ssene
o m deres me n ingcr og synspun kter. Dette gir
opp h av til suhjc k rivis m<: og sja blon gmessige sk riverier. V i j ob ber ogsa med d for lite antall fo lk. Det
o rganiser te o mlan det rundt partiet e r fo r lite. Var
kontaktflate med massene k unne vært lang t vid e re .
Dette e r e n a lv orlig svakhet so m d et andre landsmøtet m~i vie sto r oppmerksomhet.
Sjo l om det er gjen nomfart et oppgjør m e d
hoy reavviket. er ikke la:rdommen fra kampen mo t
den modernL' revisjonismen for :~!vor trengt ned i
pa rtiorganisasjo nen. Studies itu asjonen er be dra.
men for ts att er skolcring:J pa <:t lav t niva . Pa rtiled e lsen har gjo rt omfattende tiltak for a gjøre et
s to rt an tall marxi st-leninistiske ve rk ti lgjengelige
for partim ,,' kmmene og massen,·. men fortsa tt
ligger vi e tt e r arsplanens malse tning pa stud ic nes
o mråde.
Det fi nnes en god del b y rakrati i arbeidet va rt.
De t gjelder bade i fo rm av at folk so m ønsker
kontakt med oss ofte ma vente i lan g tid fo r a bli
tatt hand om, og i fonn av at partiledelsen og
organe r på lavere plan ikke folger o pp planene
raskt nok .
Kad e rpo litikken i partiet er for t ilfeldig. slik at
vi ikke fostrer nok folk ti l <i ta mer led e nde
oppgaver. De rfor har arbeidet e n tendens til å bli
av hengig av et lite anta ll perso ner. Pii den måt en
blir det liten kapa s itet til å ta opp nye oppgaver
En s lik kade rp ol it ikk e r revisjon istisk . Den stnr
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mot Maos anvisninger for kaderpolitikken.
Det er mye sekterisme på ungdomsarbeidet og
kvinnearbeidets område, og korrigeringa av det er
kommet kort.
Målt med den m ålestokken som den aktuelle
klasse kampsit uasjonen stiller oss overfor, blir svakhetene i parti e ts arbeid me r åpenbare. Men fortsatt
er det ingen tvil o m at vi k an slå en tydig fast at
partiet har e n rett kurs og utretter mye i arbeider·
klassens tj eneste. Med e i rett generall inje og ø k te
erfaringer e r el et også godt håp om at pa rtiet vil
kunne re tte på de svakheten e som finn es i arbeidet
og gå vidne framover.

c ) De strategiske oppgavene stiller langt større
krav til oss som parti enn noe vi til nå har stått
overfor. Krave ne til en korrekt politisk analyse av
innfløkte situasjoner nasjonalt og internasjonalt vil
bli mye større. Den indre enheten vil bli satt på
større prøve r. Kontakten med de bre ie massene vil
bli lang t mer livsnødvendig, og svikt på det punkte t
kan bli skjebn esvangert. Fastheten i partiorganisasj onen og arvå ke nheten mo t revisjoni smen vil væ re
avgjø re nd e. Kravene til sikkerhe tsarbe id og til
ev11e n til å kombinere legalt og illegalt arbeid vil
ø ke kraftig. Skoleringa, ikke bare i lede lsen, men
hos den e nkelte kommunisten må være sl ik at
ev nen til å orientere seg raskt og sjøls te ndig i
vanskelige situasjone r bli r større.

Kamerater . det e r SKs plikt overfor de t and re
landsmø tet a sla fast at partiet har store, uløs te
o ppgaver for an seg for a nt, C' PP til di sse krava. Vi
har tillit til at partiet sbl k ia re disse o ppgaven e. På
den an dre si da kommer vi Ji dri sa langt om vi har
s ti len med sjøltilfredshet, ~Il er om vi hvile r på
la u bæ ra.

Pa oppdrag, Bashkim

BEGRENSNINGA I ARTIKKELEN
De nne artikk elen e r utarbeida :~v en kamerat i
SK på oppfrag fra SKAU. Den er utarbeida fø r AU
ko llektiv t ha r få tt tatt st illing til en lang rekk e av
de spørsmå la artikkelen t ar opp . Vi må derfor ta
alle mulige forb eho ld for at ele t kan komme n ye
o ppsumm e rin ger pa e n del av punk te n e. R e tninga i
art ikkelen er de rim o t helt sikkert i samsva r med
SKs allmene linj e, og den bygger på SKs ege t
m a te ri a le om h øyreavv ik et. Derfor er den et godt
grunnlag fo r en fø rst e runde med be retni ngsdiskusjon i partilaga.
SK/ AU
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