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TIL DISKUSJON A V LINJENE l 

PRINSIPP - PROGRAMMET 
Diskusjonen av prinsipp-programmet vil foregå i to ve nd

inge r i partiorganisasjonen. Det fo religgende materiale skal 
legge grunnen for en diskusjon av hovedlinjene i program
met. De viktigste linjespørsmala er skilt ut som 5 disku
sjonssporsmal til sl ut t i dette mate rialet. l tillegg er det en 
rekke viktige underspørsmal som er markert i teksten med 
>>til diskusjon». Disse spørsmala er ikke obliga toriske for 
lagsdiskusjonen av programmet. Det er spø rsmål som med
lemmene oppfordres til å vurdere sjøl , ta opp i den interne 
p ressa elle r fore u fonne!le diskusjoner om. De er sti lt fo r å 
spore til en kritisk og vitenskapelig holdning. Disse 
sporsma!a har tjent mye av sin hensikt om de får partimed
lemmene til a tenke pa programmet også utenom de organi-

serte diskusjonene og dri ve sjolstudier i klassikera fo r a 
skaffe seg større ideologisk klarhet. 

1 neste omgang vil det foreligge e t ferdig programforslag 
som vil bli u tarbeida pa grunnlag av den diskusjonen som er 
framlagt her. Da vil medlemmene få muligheten ti l a ta 
stilling til den detaljerte utforminga av programmet. Vi har 
gått ut fra at dette vil bli lette re nar en fø rst har vært 
gjennom en diskusjon av hovedlinjene. Landsm ø teforbere
delsene er nøkkelpunkter i var navæ rende årsplan. Det er 
derfor en plikt for alle partimedlemmer a jobbe samvittig
hetsfullt for a gi partiet et best mulig prinsipp-program. 

For sentralkomiteens arbeidsutvalg, PS 

MATERIALE 
TIL DISKUSJON OM 

PRINSIPP-PROGRAMMET 
Kamerater! 

Na skal hele partiet ga igang m ed a revidere prinsipp-pro
grammet fra 1973. Programmet fra -73 har vi ha tt stor 
nytte av fordi det har vært et bolverk mot høy refei la som 
utvikla seg i samme tid. Samtidig har de foreløpige diskusjo
nene i partiet gjor t det klart at programmet fra de t første 
landsmøtet delvis inneholder fe il og delvis er utilstrekkelig 
på vesentlige punkter. Derfor star vi overfor en oppgave 
som ikke er mindre enn å ny skrive hele programmet. Denne 
oppgaven krever hele partiets oppmerksomhet. Den krever 
at vi er nøyaktige og kritiske slik at vi ikke presenterer det 
andre landsmøtet med sjuskearbeid . l denne omgangen vil vi 
legge fram et diskusjonsgrunnlag, i neste omgang vil det 
komme et revidert programforslag. Kameratene bor lese 
disse dokumentene med rodblyant og sla ned p:\ alt de er i 
tvil om eller uenig i. Vi skal ikke undersla at ei nyskriving av 
programmet bety r at vi rna ta standpunk t pa nytt til en del 
saker. og formulere va rt s tandpunkt pa !lye saker. Derfor 
rm det ntHlvenJ igvis oppsU\ motsigelser. Etter va rt kjenn-

skap til partilivet i øyeblikket vil det være fruktbare motsig
elser som vil drive diskusjonen framover og gjøre stand
punktene klarere. Nettopp derfor b ør kameratene se pa det 
som sitt personlige ansvar at programmet blir best mulig ved 
il re ise problemer og dr ive sjølstudier i de marxist-le ninist
iske klassikerne. 

Denne artikkelen er utforma av en kamerat p å oppdrag 
fra sentralkomiteens arbeidsutvalg. Den har ikke blitt be
handl a pa noe plan etter at den blei forfatta. Arb eidsutval
get har derfor ikke tatt still ing til de taljene, og en lang 
rekke underspørsmal i artikkelen . Forfatteren vil for sin del 
slå fast at det er deler av artikkelen som er noksa godt 
forberedt i form av undersøkelse r, studier og diskusjon, og 
deler som nesten ikke er forberedt i det hele tatt. Artikke
len bærer preg av dette . Det gir seg utslag i at en del 
detaljsporsma! er noksa inngaende behandla, mens viktige 
spø rsmal er nevnt summarisk. Det gjør at kameratene i 
partiet ma skje rpe amikenheten under lesinga av dokumen
tet. 
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DE VIKTIGSTE 
ARGUMENTENE FOR 

A NYSKRIVE 
PROGRAMMET 

- Vart nilværende prog;am har en totalt overflatisk 
behandling av den moderne revi sjonismen og opportu
nismen , riktignok uten at programmet sjol sklir over i 
opportunisme og revisjo nisme. 

- Programmet har en mangelfull klasseanalyse . og særlig 
er opportunismens sosiaie rot ter darlig behandla. Ellers er 
analysen av borgerskapet uklar og mangelfull. analysen av 
proletariatet er tynn og analysen av klassene pa landsbygda 
er bare delvis gjennomfart. 

- Partiets rolle er undervurdert i programmet. 
-- Sosialimperialismen er behandla , men noksa ti lfeldig 

og ove rflatisk. Hele avsnittet om imperial ismen er prega av 
at pa rtiet hadde siudert de n internasjonale situasjonen 
mindre i -73, og at det derfor er nokså mye som vi nå veit, 
men som ikke star i programmet. 

-- l behandlinga av den norske klassesta ten er forst og 
frems t vol dsapparate t omtren t ikke behan dla. 

Lovene for kapi talismens utvikling. allmenn krise. den 
sykliske overproduksjonskrisa osv. er sa vidt nevn t. 

Til en ytterl igere argumentasjon på disse punktene hen
viser ,.i til Rode Fane nr. 5 og 6 1975. hvor kamera t TØ 
begrunner noksa inngaende hvorfor programmet bør ny
skrives. Han gjor også klart hva som har vært og er 
-73-programmets ste rke sider. Derfor vil vi ikke ga inn på en 
lengre argumentasjon for det her. 

Det finnes enda flere svakheter enn de som er nevnt 
ovenfor, men disse svakhetene som er nevnt her skulle være 
nok til a overbevise skept ikerne om at programmet i det 
minste er utilstrekkelig for vå re behov i dag. Etter denne 
lista er det vel heller dem som vil sporre seg om programmet 
i -73 overhode hadde noen positiv betydning. Denne disku
sjonen kan reises på nytt under behandlinga av sentral
komiteens beretning. Sentralkomiteen har i h vert fall den 
bestemte oppfatn inga av programmet i -73 bade var et 
betydelig framskritt for sin tid og rep resenterer ei korrekt 
marxist-leninistisk linje . Feilene ved programmet består 
stort sett i mangler, og de bestar ikke i at vi har program
festa revisjonistiske linjer. Na er vi i stand til a utbedre en 
del av disse manglene , og da skal vi også gjøre det. 

Ser du argumenter mot a nyskrive programmet na0 Ser 
du viktige tilleggsargumenter for a nyskrive det 0 

STRUKTUREN l 
PROGRAMFORSLAGET 

Her skal vi forst gi en ove rsikt -- sjelettet - til program
forslaget, for at kameratene skal se assen vi har tenkt a 
bygge det opp. Her ligger det nodvendigvis politiske vur
deringer bak. som en ma ta stilling til. 

Utkastet til ny tt program er bygd opp ' i seks hoved
punkter og ca. 25 underpunkter. De seks hovedpunktene er 
slik: 

l Partiet 
Il Imperialisme n og den proletariske verdensrevolusjon 
Ill Klassekampen i Norge 

IV Kamp mot opportunismen 
V Prinsipper for proletariatets kamp under kapita 

li smen 
VI Den sosialistiske revolusjonen og proletariatet s dikta

tur 

Som dere vil se betyr dette at en del av hm cdstrukrurcn i 
det gande prog;;nmnet opprett holdes. Det ,·iktigste nye 
punktet er p~rn k r IV. Kamp mot opportunismen . De vik 
tigste endringene f0rovr ig vi l derfor ligge i underpu nk tene 
og i sjolve teksten. \'len disse en dri ngene 'il ~ene sa 
vesentlige at tyngdepu nkt et forskyves innafor de ulike 
hovedpunktene. 

For a gi et bil de av innholdet sk:rl vi re ferere en disposi 
sjon for programmet med undertitteler . t(Jr vi reiser de 
probieme ne som ma ciroftes i tilknyt ning til d'"sc punk tene . 

Partiet 
l Klasscgrun nlab ..:' ; (;6 maiserning 
2. Part iets rolle og oppg;rvcr 

! l fnl jJeria/i:in N!Il og den fJrolelltriskc 

vcnien.\'fCPr J/usiollel ! 

3. Imperialismen (som sys tem) 
4. De to supennaki cne. Sosial im periali smen 
5. Verden i ei forkrigstid 
6. Imperial ismen og revisjo;1i s n~cn 

7. Den in ternasjon ale rev isjonismen 
il. Proletarisk internasjonal isme 

Ill K!asseka111pen i !\'orge 

IV 

V 

VI 

9. Kapitalismen i Norge 
l O.Kiassene i Norge 
ll .Norgc og imperi ali smen 
12.Det norske statsapparatet 
13 .Part isystemcr i Norge 
Kamp 111ot opporrunisln!!n 
14.Sosial dem okratier 
15.Den moderne revi sjonismen 
l6.Andre opportunistiske retninger 
Prinsipper for proletariatets ka111per wu.ler 
kapita!is111en 
17.Stratcgi og taktikk 
18.Kamp for mate rielle kar 
19.Kamp for demokratiet 
20.Kamp for nasjonal sjol radere l t 
2l.Folkekrig mot krigen 
Den sosialistiske revolusjonen og proletariatets 
dikta/ur 
22.Veien til sosialismen 
23.Proletariatets diktatur og klassekampen under 

sosialismen 
24.Den proletariske statens forste oppgaver 
25.Videreutviklinga av sos ialismen fram mot 
kommunismen. 

Pa dette punktet bor kam eratene jamnfore med de 
gjeldende prinsipp-programmet og merke seg hvor for
skjellene ligger. Det er ikke ett eneste av hovedpunktene 
som har beholdt sin indre oppbygging. Overalt er det lagt 
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ve kt på presisering, og å fo re inn kampen mot revisjo
nismen. Det er viktig a merke seg om det er viktige punkter 
som er utelatt eller om sjølve oppbygginga av punktene bør 
væ re annerledes. 

DISKUSJONSUTKAST 
TIL 

PRINSIPP - PROGRAM 
Etter disse innledende merknadene skal vi legge fram ei 

skisse til prinsipp-program , ikke i fo rm av en ferdig t ekst , 
men med viktige problemstilli nger under de enkelte av
sn it tene. 

I PARTIET 

l. Klassegrun nlaget og målsetning 

Dette avsn itte t skal kort definere AKP(m-1) som arbeider
kl asse ns fo rt ropp , gru nnlaget i marx ismen-leninismen-Mao 
Tse tun gs tenkning, strategien for revolu sjonen, proie
ta riatets diktatur. kommunisme . Ko rt sagt skal avsnttte t ta 
opp i seg hovedinnholdet i de to punktene under avsn it t l i 
det navæ rende programmet. Det skal fje rne idee n om at 
part iet ta r opp ikke-ko mmun isti ske »progressi ve» i sine 
rek ker. Videre skal punkte t slil fas t kampen mot reviSJO
nismen. imperialismen og sosialimperial ismen. De tte er 
viktige tillegg. 

2. Partiets rolle og oppgaver 

Et sli kt punkt fin nes ikke i -73-program mct. Det er et 
u ttrykk for manglende forstaing fo r partiets ledende rolle . 
Prinsippe t o m par tiets ledende rolle er slatt fas t, men bare 
P'i en ko rt fat ta og u tils trekkelig mate . De t viktigste her bli r 
a sla fast hva vi mener med pa rtie ts ledende rolle og 
hvordan partiet u tove r denne roll en. Men de t er også vik tig 
a sla fa st at AKP( m-l) er et par ti av en ny type, dvs . av 
lenin istisk ty pe . Uten at vi skal henfal le til a1·skrift. sa er det 
nok lurt a ha for se Stalins seks u nkte r om partie t her. 
slik han u tvikler dem i »Sporsmal i le ninismerH. l orthet 
har disse pun ktene folgende innhol d , 

Pa rt iet som arbeiderklassens fortropp 
-- Pa rt ie t som arbeiderklassens organiserte tro pp 
- Partiet som hoyeste form fo r proletarisk klasse-

organiser ing 
- Pa rtiet som enhe tlig vilj e. u forenlig med fraksjonsvesen 

Pa rtiet styrker seg ved a renske seg 
Par t ie ts ledende rolle under sosialismen 

\ 

1 till egg vii vi nevne to viktige pu nkter som ma med. 
nem li g prin>ippe r om krit ikk og sjolk ritikk . og pnnsrppet 

~ . 
· Etter diskusjonen av ved tektene vil en se at en del av drsse 

sporsmala er dekka der. og de rfor er det ikke nodve ndig å 
ga like noye inn pa alt. Det viktigste er at pnnsrppen e_ for 
det le nin istiske partie t ho rer heime i pa rtrets pnnsrpp

program. 
Sporsmalet om pa rtiets ro ll e og part ie ts kara kt er er et av 

de punk tene hvor vi bli r angrepe t mes t fr~netisk av borger
skapet. Pu nktet bor u tform es slik at det blir et va pen, for a 
fo rsvare ,\KPim-1) som et leni nistisk arbcrdcrpant. Kame
rat ene k:! n tcn\:c nvcr l11·,r slctgs :rngrep ,.i mo ter p:t de tte 
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punktet for å gjore seg opp en m ening om hvordan 
polemikken skal utformes. 

Il IMPERIALISMEN OG DEN PROLETARISKE 
VERDENSREVOLUSJONEN 

3. Imperialismen 

Det nåvæ rende p rogrammet gir seg ikke inn på noe særlig 
anal yse av imperialismen, og medgir det åpent. Nå må vi 
de rimo t sette imperialismen inn i sin historiske sammen
hen g, påpeke hvordan kapital ismen utvikla seg fra fri
konkurranse til imperialisme og hvorfor impe rialismen er 
kapital ismens siste stadium . Sæ rlig er det viktig å få fr am at 
imperial ismens epoke samtidig er den epoken da den sosia
list iske revolusjonen seirer. Teorien om imperialismen som 

en pap irtige r. Den allmenne krisa . Forholdet mellom krig og 
revolusjon. 

~ 
Til diskusjon: Hvordan må vi fonnulere de fire grunn-

leggende motsigelsene i dagens verden? 

Til diskusjon: Kan vi si a t vi nå opplever den tredje fasen i 
imperialismens allmenne krise? 

4 . De to supermak tene 

Her skal vi forst definere begrepet imperialist isk super
ma kt. og avvise revisjonistenes pas tander om at det te er et 
»u ma rx istisk» begrep. Dere tter skal vi ta supermak tene hve r 
for seg. Av histo riske gru nner starter vi med USA. 

t 
Ti l di skusjon : Er de t riktig å si at USA er en supe rm akt i 

relat iv nedgang'/ 

Sosial impe riali smen må vi bruke mer plass pa. Forkla re 
kort revisjo nismens og de nn ed kapitalismens seier i 
Oktober-revolusjonens land . Fo rklare sæ regenhetene ved 
sosialkapi tali smen , og hvorfor det kapit alistiske Sovjet 
matte bli en impe rialistisk supermak t. Slå fast Sovjets store 
indre motsigelser. Kampen om verdensherredømmet -
hegemo niet. En økonomisk, polit isk og i sist e instans 
m il itær kamp. Fascisme n i Sovjet. 

Til d iskusjon: Hva mener vi med at de to supermaktene er 
hovedfienden t il verdens folk'/ To alternative st andp unk ter 
ville være å hevde enten at USA fo rtsatt er hovedfienden , 
ell er at Sovje t nå er bl it t hovedfienden. Draft disse tre 
standpunktene. Se de nordiske ml-organisasjonenes fe lles
erklæ ring fra 19 7 

Teorien om »de tre verdner», dvs. supermaktene, de 
mindre imperial ist iske landa og den tredje ve rden . Slå fas t 
at det eksisterer alvorlige motsigelse r mellom supermaktene 
og de mi ndre imperialistiske landa som det er i prole
tari atets interesse og i interessen til folkene i den tredje 
verden å utnytte. · Slå fast også at dette drei er seg om 
motsigelser mellom fiender. 

5. Verden i ei førkrigstid 

Vi står fo ran en periode med imperialistisk krig og 
sosiali sti ske revolusjo ner. De to supermaktene driver kri gs
fo rbe redelser og driver imperialistisk krig i begrensa omfang 
alt i dag. Den m idl e rtidige stabili seringa av kapitalismen _er 
slut t. revolusjonens kreft e r e r på frammarsj. Bare to mulig
heter enten at revolu sjonen forhindre r krigen eller at krigen 
fo re r til revolusjon. 

De fakto rene som virker i re tning av k rigen sty rke r seg, 

de t vil si den ujamne utvikl inga av kapital ismen. den 
allmenne kri sa i den kapitalistiske verden. kri sa i de to 
supe rmaktene. militariseringa osv. Al t de tte skjerper 
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kampen om hegemoniet og gjo r a t m indre mil itære kon
fli kter hvor de to supe rmdk tenes direkte in teresse r står pa 
spill kan utvikle seg til omfattende m ilitæ re konflikte r og 
en tredj e ve rdenskrig. 

Sam tidig styrkes fakto rene fo r re volusjon. Folkene i den 
tredje verden utnytter impe rialismens krise til nasjonale og 
sosiale revolusjoner. De kapitalistiske regimene i den 
industri aliserte verden svekkes og vilkåra fo r den revo
lusjonære kampen blir gu nstigere. 

Pro le tariatet og folkene i alle land m å fo rberede seg på at 
vi gar inn i en epoke hvor de to supermaktene kan komme 
til å utl øse en ny imperialis ti sk ve rdenskrig, mer gru som enn 
de tidligere . Dersom prole tari atet og fol ke t er godt for
beredt og vager a reise seg i revolusjonær forsvarskrig, vil 
folkene likevel seire og imperialism en vil væ re enda 
nærmere sin endelige undergang. 

l 
Til d iskusjon: Det er ei objekt iv sak a t im pe rialisme betyr 

krig, men hva mener du om påstanden om at de to 
supe rmaktene vil utlose en t redje ve rdenskrig? 

6. Imperialismen og revisjonismen 

l imperialismens epoke blir kapitalen i stand til å bestikke 
et lite sjikt av arbeidere og arbeiderledere til å gå sitt ærend. 
Dette arbeideraristokratiet er en sosial basis for opportu
ni smen. Derfor er Lenins tese om at det er umulig å 
bekjempe imperialismen uten a bekjempe opportunismen,. 
helt rikti g. Revisjon ismen i alle avskygninger er et bolverk 
fo r impe rialismen og betyr sabotasj e mo t den anti
imperi alis tis ke kampen. 

Den ga mle r,· visjonismen fra Bernstein og Kautsky sin tid , 
fors, -kt< a vi1111c :Hheide rkl assen til å støtte sitt >>eget» 
b " rgerskap i en ure ttferdig kri g mellom imperialister. Mot 
dette reiste Len in pa rolen om »krig mo t krigen>>. Den første 
verdenskrigen fø rte til oppløsning av revisjonistenes 2. inter
nasjonale. 

Den moderne revisjonism en u !vikla seg mens Sovjet ennå 
var et sosialis tisk land . Den knytta seg til USA
imperiali smen og appell e rte til arbeiderne i alle land om å 
legge ned kampen mot USA-imperialismen. Etter kontra
revolusjonen i Sovjet. og utviklinga av sosialimperialismen 
har den moderne revisjonism en knytta seg til Sovjet. Den 
kommer derfor i motse tning til USA-imperialismen i 
spørsm ål som h ar med kampen om hegemoniet mellom de 
to supermaktene å gjøre. Men de t be tyr ikke at den har 

slutta å sabotere kampen mot USA-imperialismen eller 
annen imperialisme. De to supermaktene og all imperialisme 
har en felles interesse av a hindre den sosialistiske revolu
sjonen , og dette kommer til uttrykk gjennom den moderne 
rev isjonismens aktive sabotasje av den revolusjonære og 
an ti-im periali stiske kampen. 

7. Den internasjonale revisjonismen 

Et ter kontrare volusjonen i Sovje t har det rev isjonisti ske 
partiet i Sovjet blitt senteret for den moderne revisjo nismen 
i ve rden . Moskva har skapt en rev isjonistisk verdens
bevegelse som funge rer som en internasjonal køntra
revolusjonær liga . Dette har gjort den moderne revisjo
ni smen til en enda farli ge re fi ende for arbeiderklassen enn 
den gamle revisjonismen va r. Fo rdi den moderne revisjo
ni smen er en reaksjonær borgerlig ideologi ikledd fraser om 
>,JeninismeJ>, »proletariatets diktatur>> og )>internasjonalisme)> 

som til ovenna.I har en supermakt sitt okonomiske og 
militære potensial i ryggen . sa er de en dodsfi ende for 
revolusjonen. 

Under Kh m stsjovs ledelse var den mod erne revisjo
ni smens hovedst ra tegi a gjore de tidl igere kom mu nistiske 
partiene ti l sosialdemokratiske partie r og sokc a regje re de 
kapitalis tiske la nda i koalisjon med de ga mle sosial
dem okratiske pa rtiene. 

Etter konsolideringa av det by rak ra tkap italisti ske di kta
ture t under Bresjnev og u tvi kl inga av den all me nne krisa i 
Sovje t har det bl it t maktpali ggende a gjo re de revisjonistiske 
partiene til e nd~ me r aktive agenture r for sosial
impe riali smen. Konsvlidering av de revisjoni st iske partiene 
rundt sos ialimpe ri alismen og taktikken med a innga 
allianse r ikke bare med sosialdem okra tie t. men sjø l med 
apent fascistiske krefte r. med militærappara te t er elem enter 
i denne stra tegien . En annen vik tig side ve ll den er linja med 
a virke som ~ tre ike bry tere og sabo torc r overalt og være en 
spydodd for ant i-kommu nismen . 

\ 

Til diskusjon : Diskut er den mode rn e revisjon ismens rolle. 
og prov a u t fo rme en me r helhe tlig kriti kk a' dens forh old 
t il impe rialismen og sos ial imp~rialismcn til punkt 6 og 7. 

8. Den proletariske internasjonalismen 

Arbeide rklassens oppgave. nem li g a gjennom fore den 
sosialisti ske revolusjo nen og a skape for u !set ningene for det 
klasselose samfunn et. gjor at arbeiderk lasse ns kamp blir 
intern asjon al. Imperialismen e r et ve rdensomspennende 
sys tem som bare ka n kastes pa h isto rie ns skraphau g ved en 
felles kamp fr a arbeiderkl assen og fol ke t ove r hele ve rden. 
På grunn av den uj amne utviklinga av kapit J !ismen og de 
ulike tilhova for klassekampen i hve rt enkelt land . kan ikke 
revolusjonen sei re sam tid ig over hele ve rden . Ok tober
revolusjonen viste a t det var mulig for sosialismen a seire i 
ett enkelt land. Men fo r at sosial ism en skal seire pa lang sikt 
m å arbeide rkla ssen i ue ulike landa stu tt e hve randre, og 
samordne sin kamp. 

Det er en p li kt fo r alle revolusjonæ re . og det blir en 
nødvendighet fo r arbeiderklassen a stutt e de sosialistiske 
landa , og i første re kke Kina og Albania . Disse landa viser 
den veien arbeiderkl assen rna g<i. De har vist hvordan det gar 
an å hindre kapitali smen i a seire ette r a t sosialismen er 
oppretta , derfor er deres eksempel av særlig sto r bety dning. 
Imperialismen. sosial imperiali smen og all reak sjon p rove r a 
innringe de sosialis tiske landa for a knuse dem pa lengre 
sikt. Det e r arbeiderkl assens oppgave slike internasjonale 
komplott. Støtte Kina. Albania. Nord-Korea. Vietnam og 
Kambodsja. 

l den sosialis ti ske revolusjonens epoke utgj o r den kampen 
som de unde~trykte folkene og nasjonene fo rer en hel støpt 
del av den sosialistiske verdensrevolusjonen. Derfor er det 
særlig viktig for arbeiderklassen i de industrialiserte landa a 
utvikle solidarite ten med den tredje verden . AKP(m-1) vil 
kjempe sammen med all e kl asse beviss te arbeidere mot 
tendensen til sjavinisme som spres av borge rskapet og 
rev isjon istene. Stu tte frigjorin gsbevegelse ne. 

Solidari te t mell om arbeiderne i all e kapitalis ti ske land er 
en tredje del av den prol e tari ske internasjonalism en . Ved a 
uttry kke solidari tet. følge med i hverandres kan1per og 
utvikle felles aksjon er kan arb eiderklassen i disse landa øke 
si-> slagkraft m ot den felles fienden . Sæ rlig i samband med 
en imperialisti sk krig er det viktig a t arbeiderklassen gjør 
motstand mot a bli brukt som kanonføde i en urettferdig 
krig, og sjø l reiser en nasjonal revolusjonær krig mot 
imperialistiske angrep . Utvikle enheten i den internasjonale 
ml-bevegelsen. Styrke tendensen til ø kte kontakter, og 
samarbeid i den europeiske ml-bevegelsen . 

5 
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III KLASSEKAMPEN I NORGE 

9. Kapitalismen i Norge 

Dette avsnittet rna innledes med en kort gjennomgang av 
de allmenne lovene for kapitalismens utvikling. hvordan 
kapitalismen oppsto ul fra motsigelsene i foydal ismen. 
hvordan frikonkurranse utvik ler seg til monopol og stats
monopolkapitalisme. og hvordan kap italismen skaper sine 
egne banemenn det moderne proletari atet. Om hvordan 
motsigelsen mellom produktivkrefter og produk

sjons forhold fore r til sy kliske kr iser. og til sist vil fo re til at 
arbeiderkla;sen avs kaffer kapitalismen gjennom den sosial
ist iske revolusjonen. En objekt iv lov uavhe ngig av men
ncs kcn,·s viHe. Her ma ogsa landbrukskri.;a og motsigelsen 
mello m hy -- l,mJ nevnes. 

Det gis ' idcre en kort oversikt over den norske kapita
lismens hisrorien hvo r det blir pekt pa det sæ rskilte vekst
grunnlage t for kapitalismen i Norge. og pekt pa h vord an og 
pa hvilke tidspunkter de viktigste forandringene i den nor
ske kapitalismen har funnet s ted. Like viktig er det a ta 
avsta nd fra de n mode rne revisjoa isti ske tesen om »den 
fredelige parl amentaris ke utviklinga i Norge» og vise 
hvorda n Norge pa tross av særegenhe ter er e t typ is k 
kapitalisti sk la nd . Vise t il Thranit terbevegc lsen. opp
rinnelsen ti l fagb evege lsen. arbeiderkampene e t te r første 
ve rdenskr ig og i tjue- og tre t tia ra . Gi en karak teris tikk av 
utviklinga etter krigen . med en midlerti dig stabilisering av 
kapit al ismen som begy nte a ra kne i -60 ara og som var 
definitivt slutt ved inngangen til -70 ara. Sla fa st a t de indre 
motsigelsene i de t no rske sam funne t vil fore til revolusjon. 
og at de kan skjerpes av den internasjo na le u t vikiinga slik at 
revolusjonen framsky ndes. 

Til diskusjon : Prov ii tenk ove r hvordan den norske 
kap it alismen oppsto. hvordan den gikk ove r til monopol
kapitalisme og imperialisme. og hvordan utv iklinga av stats
monopolkapitalismen har skjedd . Diskuter hvilke saker som 
bor med om dette i prinsi pp-programmet . og hvilke som 
tren ger noyere utredn ing. 

Under behandlinga av kapitalismen i Norge i dag er de t 
sær!ig~iktig a legge ve kt pa st atens rolle i ~konomi~. norsk 
tntpe nahsme og det økonomtske grunn a e t for arbe· . 
ari stokratiet som linnes i Norge. By rakratkapitalistiske 
fo retak rundt de store organisasjonene bor nevnes. 

O Til diskusjon: Se p<i -73-programmets formulering av 
J hovedmotsigel sen. kan den fonnu leres riktige re·) 

Til Norge og imperiali smen. bor vi oppretthol de t re
delinga av Norge som imperialist isk land. Norge som del av 
et imperial isti sk verdenssystem og Norge som offer for 
imperialismen . Den indre imperialismen mot den samiske 
nasjonen ma nevnes særskil t. 

l O. Klassene i Norge 

Dette avsnittet innledes ved a henvise til Len ins klasse
definisjon (fra >>En S( Jr begynnelse» ) med de tre kriteriene 
på klassetilhørighet. 

l. Forholdet til produksjonsmidla (ofte regulert av 
juridiske formuleringer) 

2. Rolle i den samfu nnsmessige organiseringa av arbeidet 
3. Andel av den samfunnsmessige rikdommen og mate n 

den tilegnes pa. 
Det er en revisjonistisk tradisjon a bare'': pa en el il' r to av 

disse kriteriene og tilsl o re betydninga a1 dem. Dett e gjor 
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revisjonistene for a tilsløre de virkelige klassetilhova. De vil 
hevde at en russisk byrakratkapitalist ikke er kapitalist, 
fordi p roduksjonsmidla fo rmelt eies av staten. l virkelig
h eten har den byrakratkapitalistiske herskerklassen i Sovjet 
eiendomsretten til de statl ige produksjonsmidla fordi de har 
mak ta i stat en. Revisjonistene bru ker ogsa a likestille ulik.e _ 

t~~r~-~d a unde rkjenne betydninga av 
det andre kriteriet. Slik far de ingenime r og p rofessorer til a 
til hore arbeiderklassen. 

a} Borgerskapet 

Kort om borgerskapets historie. rederkapitalens rolle i 
Norge. monopolenes ut vikling, bo rge rskapet i stJ tsadmi
nisrrasjonen. s tatsbedriftene og de store organ isasjonene . 

Sla fast at borge rskape• overfor den sosialistiske revolu
sjonen u tgjør en kl asse ~om leve r av kapit al is t isk utby tt ing 
av arbeiderklassen. Men innafor borgerskapet er det mono
polborgerskapet som ha r makta. ? orge rskapets diktatur har 
i var epoke (orm av et monopolkapitalist is k dikta tur. Fi n:J
nsoligarkiet og spissene i sta tsapparatet er monopolkapita
!ens eksekutivkomite . De mindre kapitalis tene er interessert 
i at monopolkapitalens d iktatur oppre ttholdes. men de har 
ingeu del av makta. Monopolene sikrer sin ekstraprofitt pa 
de mindre kapitalistenes bekostni ng. De tr e fø rer til utrade
ring av disse kapitalistene, men samtidig betyr kapitalism en 
at det stadig gjenskapes mindre kapit al . i form av dellc ve 
randorer t il monopolene •>SV. 

1 Som herskende sjikt innafor borgerskapet. med d isposi -

t 
sjon ove r fi nanskapi t alen , med statsappara te t i sine hender 
osv. h ar monopolbor erskapet visse trekk av a være en egen 
~e i fm·ho !L_ t il det ovrige orger;:;k apc!. Men en ne 
motsigelsen. hvor skarp den t il tider enn ka n væ re. e r 
underordna i forhold til motsige lsen mell om borgerskapet 
som helhe t og proletariatet. 

Til diskusjon: Er det riktig a betrakte borgerskapet som 
en klasse 'J Kan en hevde at monopolbo rgerskapet har visse 
trekk av a være en egen klasse at skilt fra det øvrige borget
skapet. uten at det egentlig har konsti tuert seg som egen 
klasse'? 

b} Klnssene på landsbygda og i _fiskeridistriktwe 

Jordeiendommens karakter av kap ital. Den marxistiske 
grunnrenteteorie n. De monopolkapitalis tiske bankenes og 
sta tens reelle eiendom over smabondejorda. Mekaniseringa 
som fo rer til tilbakegang for lønnsarbeidet i jordbruket, 
nedlegging av sm:ibondebruka pa grunn av at de ikke klarer 
å svare for utgiftene. Landb ruksorganisasjonenes roll e som 
kapitalist. Den imperial istiske kapitalens rolle i fisket. Bety
dninga av handelskap italen i fisket. 

c) Storbønder og kapitalistiske fiskeredere 

Klassisk utbytting av arbeidskraft. l fisket særl ig traler
redere o.l. l landbruket er det viktig a merke seg at særlig 
kapitalintensive garder på den beste jorda kan gi profitt i 
form av grunnrente og differensialrente u ten bruk av ar
beidskraft. Det vil si at det finnes kapitalistiske bønder som 
ikke eller bare i liten grad anvender arbeidskraft på gården 
(store ko rnbonder pa Østlandet). Til diskusjon: Vurder 
dette . s tuder gru nnrentcteorien i Politisk Økonomi. 

d) Mellombøndene 
(og tilsl'are11de sjikt i fiskeribefolkninga _l 

er fo lk som i hovedsak lever av eget arbeid , men som 
anvender arbei dsk ra ft til en viss grad elle r i deler av aret. 
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Her ogsa er det rentabiliteten av garden som er avruoren oe. 
En pas tand som ikke er vitenskapelig unde rsokt er at mel 
lombondene fo r det meste ikke hever differensial rente. men 
nyter godt av det private jordeiendomsmonopolet ved å 
heve grunnrente. Mell ornbondene (og ti lsvarende sjikt i fis
keri befolkninga) kan deles i tre . Et sj ikt av mellom bøndene 
akkumulerer fra ar til annet. kan kjøpe opp nedlagt sma
bondejord. nyt t ut styr og bli storbonder (kulakker). Denne 
tendensen kan leses ut av offisiell stat istikk. Et sjikt 2kku
mulerer bare i gode ar og forblir mellombonder i lengre tid. 
Lt sjikt akkumulerer underskudd fra ar ti l ar. i pra ksis. blir 
fr atatt deler av eile r hele grunnrenta. De bli r ut radert som 
l'~ ond er ng gar i re tning av sn1abonda i leve kar. 

Er elet særlig mellor,lbontler som rekrutterer til agro· 
nomcr osv.'' l motse tn ing t i! storbonda. sa er mellombonda 
•'l betyuelig sjikt. De er unde r politisk ledelse av storbonda 
og bondcmonopolet i dag. Proletaria tet ma væ re i stand til a 
nuytralisere de ovre mellombonda. og oppna delvise alli
anser med de lavere sjik ta fo r revolusjonen. Etter revol u
sjt>nen legges vekt pa a ik ke krenke meil ombonda. og vinne 
dem for kooperativisering og kollektivisering gjenn om over
bev isning. 

~) Småbønda (rilsvan?,-!o ukarer, sjarkjiskere OSI' .• 

dvs. den store massen ar fisk ere i Nord- Norge) 

er arbeiderklassens strategiske alli erte. På landsbygda utgjør 
smi1bonda og Je hal vproletariskc bonda ca. 70 '/- av agrar· 
befolkninga. De u <raderes raskt Har i praksis ingen mulig
het til å akkumulere seg oppove r i klassestatus. Var klasse
basisen for Hitra-aksjonen. Ha r skarpe motsigel ser til stor
l)onda og bondemonopolet. Var t idl igere under sterk innfly
t,· l'e av DNA. svekka gjennom EEC-kampen. Konkurransen 
t' in"''r smabonden til a investere i hedre teknisk utstyr, 
men" de tte fo re r bare til a t gjelda øker og at bankene tar 
bade grunnrente og til og med dele r av det nødve ndige 
arbeidet. Mange småbondebruk bli r liggende brakk ett er 
frafly tti ng. Viser kapital ismens rasering av produktivkrefter. 
Smabønda vil vi rkelig ha .nye a vinne pa den sosial istiske 
revolusjonen. og de har en potensielt stor en tusiasme fo r 
revolusjonen. Viktigheten av a oppnå en akt iv og gjensidig 
ali ianse mellom arbeiderklasseu og smabønda for den sosial 
ist iske revolusjonen kan ikke unde1vurde res. De t er arbei
derklassens oppgave å ta initiativet til a u tv ikle de spirene 
som finnes til en slik allianse. 

f) Halvproletariatet 

pa landsbygda er dem som ikke klare r a fa endene ti l a 
mores pa grunnbg av gardsdrifta og må ty til lønnsarbeid i 
visse perioder. nleggsarbeid, skauen, vei-arbeid. sesong
prega industriarbeid osv . Har det ene beinet i proleta riatet 
og er i ferd med ii trekke det andre etter seg. (Neste 
generasjon har en tendens til å gi opp garden.) Driver pa den 
darl igste jorda. Viktig bruhode på landsbygda for proletari
atet i klassealliansen med småbonda. 

g) Landarbeidere/skogsarbeidere 

Det agrare proleta riatet. Blir redusert stadig. etter som 
mekaniseringa utvikles. Lite. men politisk vik tig. Noksa 
spredt. men med stolte t radisjoner fra kampene om Skog
og landarbeiderfo rbu ndet i -20 og -30 åra. 

Tilsvarer trålgaster o.l. i fisket. Proletarer p<i havgaende. 
store bater. med muligheter til organisasjon osv. som i dag 
er bedre enn landarbeideras. Rederkapitalen forsaker a sette 
dem 0pp mot de sma sjole iende fi ske rne. 

il) Det sjø/eiende småborgerskapet i byene. 

Er noksa lett a avgrense ut fra eiendommen. Typen bu tik· 
keiere. sm:iagen turer osv. med et par ansatte eller familie
foretak. Er unde r hælen pa monopolene og bankene. men 
kan nettopp derfor ogsa bli spesie lt lojale spyttslikkere for 
kreditorene. Kjent for reaksjonære sy mpatier. sjol om den· 
ne gruppa i de seinere <ira har blit t mer polari se rt. Enkelt
individer fra denne gruppa har tatt folkets standpunkt mot 
statens og monopolenes rasering av eldre bydeler o.l. Som 
helhet fur det meste organisert sammen med borgerskapet. 

i) De »frie» yrker. 

Leger. tan nleger. advokater osv . i pr ivat praksis utgjor en 
smaborge rlig !-.I asse eller gruppe . De har det felles at de eier 
sin uyk tighet. sin utdannelse. sin kunnskap og kan av den 
grunn heve inntekter tildel s langt over gjennomsnittet og 
komn1c i en pri\ iligen posisjnn . Det er en okenue tenden s 
ti l at de bli r offentlig ansatte. men fort s;:tt ny ter de vis<e 
privileg:e r ut fra sin kunnskap <' SV. De ansatte legene. tann 
legene. advoka tene osv. selge r derfor ikke arbeidskraft <J s:. 
men s in Sf>esicll e c\v kt ighe t. Sjul s0111 stat sansatte t>tgjor de 
et s 1mb-org~ rskap ( tHll Lle da ikke rckrutt ~ res t ii borgerska
pet i sta ten ). 

j ) Oe ansa/le i ljcnesreyTende nwringer 

Her har uct i tlcre ar ~att en dis~usj o n i bevegelsen om 
hvor gre JJ>cne ti l pruictariate t skill i Je kkes. Lærerne c' r blitt 
brukt som et e k ;.~m pcl. men Lle t er e1 <lort an tall titusne r 
som vil komm e 1 sam me posisJon. Derfo1 er dette e t vikt ig 
sporsmal. Det ;ii se inere hli ut :rrlw iu <J ui ;. kusjunsmateri:lic 
om dette. Men fo rfat ter'' " "' dett e uokumcn tet vil bruke 
.mled ninga til :r n>:n ke re sitt pe rsunlige standpunkt_ Jeg 
mener at lærerne fra folkeskolelæ re re og oppove r sta r i Li en 
[JO sisjonen at de skal indoktrinere arbe iusfo lks unger med 
uen herskende klassens ideologi. og at Llette ikke ka n sam
menl iknes med proletariatets rutinearbeid. De er videre 
andsa rbeidere i en viss fo rstand. og de selge r sin dyk tighet 
pa en mate som er ski lt fra proletarenes salg av sin arbeids
kraft. Ut fra dette vil jeg regne uem ( folkeskolelære rne) t il 
den lave re delen av smaborgerskape t som er i ferd med a 
proletanseres. Noe tilsvarende mener jeg gje lder fo r sak s
behandlere o.l. i stat en . og for sju ke p!e1ere . sjol om di;,c 
gruppene pa fl ere punkter er fo rskjellige fra lære ra. Nar det 
gjelder forskolelæ rere. sa er jeg i tvil ut fra at jeg lurer pa 
om ikke navnet lærer her bu rue sel tes i herme tegn. og at de 
mer er en type kroppsarbeidere i proletariatets y tt erkant_ 

Pa den anåre sida av grense linja nar uet gjelder ansatte i 
tjenes tesektoren. vil jeg se t te de reine kontorslavene som jeg 
regner til proletariatets perifere ucle r. Det vil si skrivcmas
kindamer. telefon ister. folk som betjener stensilmaskiner og 
kop ieringsmaskiner pa ko ntor som ru tine. Dette er folk 
med lav lønn. full stendig usjølstendighe t i arbeidet og med 
et ru tineprega arbeid soml i kn~r industriarbeiderens. bare at 
de har nhvit snipp» og lit t kortere arbeidstid. 

Grenseoppgangen pii dette omradet har betydning for om 
vi skal regne proletariatets storrelse til ca. SS 'j,, eller opp

- over til ca. 71 '/- . De moderne revisjonistene regner minst 
all e disse gruppene pluss noen til (ingeniører o.L) til prole
tariatet. 

Til diskusjon: Studer Lenins t re kriterie r og fo rsok å 
anvende dem pa det dere veit om det norske klassesamfun
net for a gjore dere opp en egen mening om det te 
sporsmalet. 
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K} PROLETARIATET 

Så lenge det har eksistert klasse r. sa har de t ogsii eksistert 
arbeidende klasser. og disse har som re gel væ n fattige. Men 
proletariatet er et produkt av moderne storindu stri. Det er 
blitt organisert , trent, herda og disipline rt av den moderne 
storindustrien. Det er bare denne klassen som er helt gjen
nom en revolusjonær klasse. og det er bare denne klassen 
som kan gripe makta og skape en sosialistisk stat. Derfor 
heter det proletariatets diktatur. Diktaturet rette' mot bor
gerskapet og de spontane tendensene til kapitalisme. Dik tu
turet forut setter en allianse mellmn Prole tariatet O" 

smabøndene (og i Norge de arbeidende fi ske rn e ). De tt ~ 
betyr demokrati og utfoldelse fra disse gruppenes side og 
andre lag av det arbeiJcnde folket. 

Men det betyr at makta er i proletariatets hender, at 
samfunnet omfom1es i proletariatets bilde. Dette er proleta
riatets historiske misjon. 

l No rge er denne klassen flertallet av befolkninga med 
nesten 60 'i! . Den er mest konsentrert av de norske klassene. 
Den har ingenting utenom sine lenker å miste. Den øker 
fortsatt bade absolutt og relativt. 

Innafor arbeiderklassen er det sæ rlig industriarbeiderklas
sen i byene som utgjør kj erna og spiller den ledende rollen. 
Arbeiderklassen (proletariatet) kan deles i tre ette r hvor 
konsentrert de er. hvor direkte de star i motsetning til 
kapitalen, og hvilken politiske betydning de har. Vi kan 
snakke om kjerne, mellomliggende lag og periferien av ar
beiderklassen. 

Kjerna i arbeiderklassen er som sagt industriarbeiderklas
sen. Det må forstas som arbeiderne i industri. gruver, bygg
anlegg og de mest konsentrerte delene av transport. Dette er 
sjølsagt et spørsmål om konsentrasjon , organisasjon osv., 
men det er ogsa de lvis e t politisk spørsmal. l Kina spilie 
f.eks. stalverksarbeidera fr a Anyuan roll en som fortropp 
innafor klassen. Spesielle deler av klassen kan gjennom den 
revolusjonæ re kampens gang konstituere seg som en del av 
kjerna ved a spille en rolle som pionerer osv. En slik gruppe 
kan f.eks. være sjøfolka. Utenom proletariatet i nøkkelindu
strien har særlig proletariatet i jernbanen og noe annen 
transport spilt en rolle til na som gjør det riktig å regne dem 
til kjerna i proletariatet. 

Til diskusjon: Hvilke deler av arbeiderklassen vil dere 
regne til kjerne. mellomliggende og periferi? Detaljer er bare 
nødvendig a bringe opp om de representerer viktige tvilstil
feller. Programmet må på dette punktet være nokså gene
relt. 

l) Arbeideraristokratiet 

Dette begrepet er brukt noe ulikt i vart materiale til nå. 

[

Det har dels blitt brukt som en betegnelse pa den absolu tte 
toppledelsen i sosialdemokratiet. og dets organisasjoner, og 
dels pa de am.atte pampene 1 byrakratiet. 

De forberedende diskusjonene som har gått forut for 
dette notatet har avklara at vi må betrakte arbeideraristo
kratiet som et sosialt sjikt som går over flere klasser. Dette 
sjiktet har et bestem t historisk opphav. slik som Lenin 
beskriver i >> Imperialismen og sosial ismens splittelse>> og det 
har en bestem t samfunnsmessig funksjon. Det er skapt pa 
grunnlag av imperialismens superp rofitter og fungerer som 
et sosialt grunnlag for opportunismen og som en bolgebry
ter mot revolusjonen. 

Både Engels og Lenin regna en li ten minoritet av arbeider
klassen til arbeideraristokratiet. Dette er folk som klasse
mess ig sett er arbeidere. men som far noe n bittesma smuler 
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fra de rikes bord for at de skal fa lojalitet for de t kapitalist i· 
ske samfun ne t. Et slikt arbeideraristokratisk sjikt finnes i 
Norge, dels i form av arbeidsfo rmenn . og del s i fonn JV 

arbeidere som har fått særlige fordele r i forhol d til arbeids
kameratene. De er det sosiale grunnlage t for sosial demokra
tisme og revisjonisme i klassen. l antall er de ikke over 
1- 2 % av den voksne befolkninga. Tall e t er \;:thke lig a 
bestemme. fordi spørsmålet om hva som e r smuler er rela
tivt. l en ørken kan et glass vann være nok til a kjøpe seg 
lojalitet. hvis de t gi s til en og ikke ti l all e. En arbeider 
innafor lavtl ønna industri kan bli kjøpt med tillegg elle r 
fordeler i forhold til sine arbeidskamerater uten at han pa 
noen mate kommer opp på lønnsnivået til en gjennomsnitt
lig arbeider i hoy tlønna industri . Aristokratiet i klassen er 
heller ikke jamnt fordelt på bransjene. for det er visse 
bransjer der det er viktigere for klassefienden å skaffe seg 
lojalitet på denne måten enn andre. 

t 

Videre er det fast lønna tillitsmannsapparatet , som dels er 
lønna av bedriftene, et slikt arbeideraristokrati. Antallet er 
lettere å beregne. !motsetning til sjikte t av >>borgerliggjo rte>> 
arbeidere i arbeiderklassen er det store flertallet av dem 
aktive i a fremme en klassesamarbeidspolitikk. og vil de 
ikke så skal de. i følge hovedav talen. 

Utover dette finnes det en brate med fo lk i offentlige 
stillinger , i redaksjoner, i kommunebyrakrati osv . som er 
rekruttert fra arbeiderklassen. eller som fungerer som et 
borgerlig sjikt av samme typen som de andre arbeiderari sto
kratene. 

Til slutt har vi toppen av DNA/ LO. deres kapitalistiske 
bedrifter, Stortinget, ordførere. rådmenn osv. som tilhører 
borgerskapet. men er en spesiell arbeideraristokratisk del av 
de t. 

rbeideraristokratiet er pa tross av sin lill e størrelse et 
meget viktig sp t. som har bidratt til å forlenge det kapita
,listiske diktaturet ove r arbeiderklassen, og som stadig gjen
skaper opportunisme og revisjonisme. 

\ 

llfdiskusjon: Her skulle det være mye a tenke over. Er 
det slik at arbeideraristokratiet også går inn i klassen sjøl'' 
osv. 

m} Klasse forhold blant den samiske minoriteten 
Til na ikke gjort noen analyse. Det bor med et kort punkt 

om dette derfor oppfordres kamerater som har sterke 
synspunkter pa dette om å bidra med dem til den interne 
pressa. 

n} Filleproletariatet 

Et råtnende sjikt på bånn av samfunnet. Ekstremt under
trykt og fattig . Stor sosial nød , som borgerskapet prøver å 
gjemme bort. Størrelsen er kanskje en prosent av den 
voksne befolkninga. En del filleproletarer befinner seg i 
grenselandet til proletariatet, med en del jobber av og ti! og 
noe større motstandskraft. Ellers er filleproletariatet prega 
av motstandsløshet og manglende solidaritet. Historiske er
faringer viser at reaksjonen kan utnytie disse egenskapene 
ti! filleproletariatet for å bruke dem mot arbeiderklassen. 
Men de seinere åras klassekamp har bekrefta erfaringer som 
gar ut på at spesielt de minst demoraliserte delene av 
filleproletariatet kan være i stand til å føre organisert kamp 
og spille en progressiv rolle. Dette forutsetter en fast ledelse 
fra proletariatets side. Disse mulighetene ma ikke overvur
deres. men ma utnyttes i den grad de er til stede. 
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OPPSUMMERING A V KLASSESTRUKTUREN I NORGE 

Polemisere mot den revisj onistiskc (Kleven-)teorien at 
borgerskapet .er snaut! nok 2 % og arbeiderklassen over 
70 %. Dette skaper illusjoner om klassefiendens svakhet. 
Det undervuderer motsigelsene i folket. Det overdriver split
telsen i fiendens leir, og er en fordekt polemikk til støtte 
for teorien om »fre delig overgang». Ogsa polemiserer mot 
an dre bo rgerlige ideer om at arbe iderkl assen er i ferd med a 
forsv inne og ga over i noe slags >>nlellomlag» eller »middel
klasse>>. Dette forne kter arbeiderklassens revolusjonære 
potensial. at den er en klar majoritet av befolkninga og at 
den har viktige allierte. 

Etter en gjennomgang av nesten 15 klasser elle r gruppe r. 
kan det se ut som om klasses trukturen i Norge er svært 
kao tisk. Dette er ikke tilfe ll e. Det er i o hovedklasser og en 
mellomliggende klasse som spiller de viktigste rollene i 
samfu nnet. De mellomliggende klassene og gruppene ti ltrek
kes av (graviterer i retning av) en av de to hovedklassene. De 
to hovedklassene er arbeide rklassen (proletari atet ) pa oml ag 
60 'X av befol kninga og borgerskapet pa omlag 5 'il . Borger
skJ pet er i dag !~1st alliert med de overste delene av smabor
gerskapet . Borgers kapet har videre et uhyre lojalt. far lig og 
nyttig (for borge rskapet) redskap i arbeideraristokratie:. 
Dette gjør at den klassemessige basisen for reaksjonen er 
bet raktelig sto rre enn borgerskape t sju!. Videre har borger
skape t en betydelig innflytelse i de ovrige delene av smabor
gerskapet. Dette vil 'lanskcliggjore :ubeide rkbssens kamp 
for a vinne noen av dem og noytralise re andre. De t viktige 
er imidlertid at tendensen ga r i retning av al arbeiderk lassen 
sty rker sin innflytelse og at disse problemene lar seg lose sa 
sa nt arbeiderklassen forener seg under sitt parti. AKP(m-l)s 
ledelse og følger en korrekt marxist -l eni nis tisk vei. 

Halvproletariatet ma regnes som en klasse for seg. 
Nar det gjelder smaborgerskapd sa er det >>en klasse » i en 

viss betydning av ordet, fo rdi de alle star i en ell er annen 
slags smaborgedig mellomsti lli ng mellom de to hovedklas
sene. Vi kan der for godt si al vi i grove trekk har tre store 
klasser og en del viktige sosiale grupper i Norge. Men dette 
gjelder kl assestru ktu ren generelt og grovt regna. Egentlig ma 
en nøyere analyse behandle smaborgerskapet som flere klas
ser. De enkelte klassene innafor smaborgerskapet slU li er seg 
nemlig noksa betydelig fra hverandre. En universitetslek tor 
og en mellombonde er to utvi lsomme smaborge re. Men det 
de disponerer over. den plassen de inntar i arbeidets sam
funn sme~sige organisering. maten de mottar inntekta pa og 
storrelsen av den. er sa ulike at det er grunnlag for a regne 
dem ti l ulike smaborgerlige klasser. sl ik vi har gjort her. 
Dette dialektiske forholdet mellom at de pa den ene sida er 
en klasse og pa den and re sida er tlere klasser. kan nok virke 
forvirrende. men det er slik virkeligheten tar seg ut i et 
samfunn som er oppstatt historisk. og som ikke er en 
konst rubjon pa skrivebordet. 

Det er sjolsagt store skille r innafor arbe iderklassen ogsa, 
men det er siUller av annen rang. Klassen har en slik grunn
leggende enhet og integri te t. at vi ma regne disse skillene 
som skiller innafor en klasse og ik ke som skiller mellom 
klasse r. 

(~ Til disku sjon: Vurder denne sammenfatninga av klasse-
\\ stmkturen. l:r dc•n rikt ig'l 

I l. Norge og imperialismen 
(ikke utskrevet) 

12. Det norske statsappratet 

Det norske statsapparatet er et redskap i den herskende 
klassens hender til å undertrykke arbeiderklassen og folket 
og opprettholde det kap itali stiske klassediktaturet. Kjerna i 
statsapparatet er folge lig voldsapparatet, militæret. halvmili
tære styrker og politiet. Massev is av hiswriske eksempler 
viser klassekara reren av den væpn a styrkene. Thranitter
bevegelsen og knusinga av den. knusinga av sameoppstanden 
i forrige <i rhundre. Sulitjelma. Ham merfest. Julu ssa. Rands
jordkonflikten. Menstad. Norgas. Trædal-saka. Norsk >>for
svar>> - del av . 1AT0s imperialistiske sty rker . men ikke 
forsvar for Norge. Norske soldater tenkt brukt som kanon
fode for a gi supe rmakl:i LISA pusterom 'ed et sosialimpe
riali stisk angrep. ikke noe opplegg for a fo rs,.,11·e det norske 
folket. Et US- imperialis ti sk angrep k:m g_jc nn lHnfores i ly av 
NATO-pa kten . 13 egge tilfeller. bade sosial imperialistisk og 
US-imperialistisk angrep. bare folket under arb eide rklassens 
ledelse som bn forsvare N<>rges n:•;Jonale sjo lrade re tt gjen
nom folkekrig. 

Men om mi litæ rappara te( il: ke ka n forsvare folket mot 
imperialismen er det hygd opp for a ro~svare kapitali smen 
mot arbe iderklassen. N:1 hygges ut halvmilit æ re og spesial· 
politistyrker for dette formalct. 

Ga v ider~ til lovverket. Grunnloven. straffelove n osv. som 
klasse lover. spesielt bered skaps lovene. Sambandet mellom 
den militære og sivile delen av statsapparalet. 

Sta tens økonomiske rolle . Et nytt trinn i statsmonopolis
t isk kapitalisme blir tatt i 70-ara i samband med skjerpinga 
av den al lmenne krisa og utviklinga av en kapila lkrevende 
oljesektor. Re visjonistene sp ille r en aktiv rolle i <i fremme 
statsmonopolist isk kapitalisme. kal ler det folkeeie. og et 
skritt pa ve ien til sosialismen. Bare vrovl. statskapitalismen 
legger riktignok materielle forut se tninger til rette slik at den 
sos ialistiske rev ol usjonen nar den seirer over statsmonopol
kapilalismen hurtig kan ga videre. Men statskapi tali smcn er 
ikke noe skritt pa veien til sosia lismen. Bare pa sa mme mate 
som en urettferdig imperi alistisk krig kanutlose revolusjon . 
Mye av det gamle programmet om statens ukonomiskc rolle 
kan brukes. 

Statens ideologiske og politiske roll e. Utdanningsvesenet. 
radio og TV. penger til borgerlige partier og aviser. Alle 
partier utenom AKP( m-l) lever av statspenger. Viktig ny sak 
i seks ti- og sy ttiara. Uttry kk for korporativismen under 
statskapi tal ismen. 

To statsformer under kapitalismen. Det parlamentariske 
borgerlig-demokratiet og den terrori stiske fascismen. To 
sider av samme sak , nemlig borgerskapets diktatur. Men 
likeve l ikke likegyldig for arbeiderkl assen. Arbeiderklassen 
og AK P(m -1 ) vil og ma slass mot enh ve r utvikling i retning 
av fasc ismen. Sa lenge borgerskapet er desperat i redsel for a 
miste makta vil det holde pa det borge rl ige skinndemokra
tiet. Gir folk illusjoner osv. Samtidig vi l de holde fascismen 
i bakhanda og gjo re praktiske forberedelser til overgangen 
til fascismen alt under borgerlig-demokratiet. 

13 Partisystemet i Norge 

Partiene i No rge gir uttrykk for a representere forskjellige 
klasse r. Men all e partie ne utenom AKP( m-l) har det felles at 
de represe nterer borgerskapets klassei nteresser. og først og 
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fremst monopolborgerskapets int. De bidrar pa ulik måte til 
å opprettholde kapitalismen, og samtlige bekjemper revolu
sjonen og sprer borgerlig ideologi. Men de henvender seg til 
ulike klasser for å fa stemmer. og klassesammensetninga av 
kaderen deres er ulik. Men de representerer verken de 
kl asse ne de henvender seg til, delvis med unntak av Høyre. 
som ikke legger skjul pa at det er borge rskape ts parti, og de 
representere r helle r ikke de klassene som i hovedsak rek rut
teres til dem. 

Det parlamentariske part isy stemet et sinnrikt system for 
å føre arbeiderklassen bak lyset. Aller viktigst er eksistensen 
av borgerlige arbeiderpartier. Borgerskapet kunne ikke opp
ret tholde si tt diktatur uten slike. l perioder med oppgang 
for de revolusjonære kre ft ene er det til og med helt nodven
dig for borg. a ha borgerpart ier som ka !ler seg >~marx i st i ske». 

»revolusjonære" osv. for a prove a hi ndre at arbeiderklassen 
i stort omfang slutter opp om det part iet som representerer 
klassens virkelige interesser, AKP(In-1). 

IV KAMP MOT OPPORTUNISMEN 

14 Sosialdemokratiet 

l sin tid va r ON A arbeiderklassens pa rti . i perioden fra 
19 l 8-23 erklærte til og med partie t seg som et kommunis
tisk parti og slutta seg til Den Kom munistiske Internasjona
len. Men opportunismen hadde sterke posisj oner i partiet 
hel t fra start en av , og da den midle rt idige stabiliseri nga av 
kapitalismen saite inn i 20-ara ny tt a borgerskape ts agenter 
ho vet t il a gripe mak ta i part iet og gjore det ti l et borgerlig 
arbeide rparti . Ette r 19 ::'3 har DNA væ rt den sosiale hoved
stetten for borge rskapets diktatur i Norge.Særs viktig at 
sosial demokrat iet har makta ove r apparatet i LO. 

Partiet ledes i dag av byrakratkapital iste r som kjemper 
steinhardt mot arbeiderklassens inte resse r og gjo r alt mulig 
for a kneble det faglige demokratiet og knekke kampviljen i 
arbei derklassen . Velte r byrdene av krisa over pa arbeidsfolk. 
Ikke noe annet parti kun ne gj øre dette sa effektivt for 

monopol kapitale n som nettopp DNA . 
Sosialdemo krati et inne i ei gene rell krise . Mister grepet pa 

bygdene, pa ungdommen og militant e arbeidsfolk. På lang 
sikt peke r dette i retning av at sosialdemokratiet vil bli 
redusert til ei mindretallsretning i arbeiderklassen, noe som 
er ei forutsetning for at revolusjonen skal seire. På den 
andre sida y ter sos.dem . hard motstand, bruker alle makt
midler, og har lang erfaring i a sette arbeidsfolk opp mot 

hve randre. Bruker sosial demagogi. 

IS Den moderne revisjonismen 

Den moderne revisjon ismen oppsto som borgerlige oppo
sisjoner i de kommunistiske partiene. En av de tidlige for
løperne for den moderne revisjonismen va r trotskismen. 
Under og etter 2. ve rdenskrig ut vikla den seg i mange 
partier og erobra makta i mange av dem. Browderismen i 
USA og Titoismen i Jugoslavia var de forste apne utt tykka 
for den moderne revt sjonismen. (Hvor mye som skal sta he r 
om revisjonismens in ternasjonale og historiske rotter er et 
avgrensningsspørsmål og redigeringssporsmal i forhold til 
punktet om den internasjonale revisjonismen) 

Det fantes revisjonistiske mindretallsretninger i NKP fra 
starten. Men i tjue- og trett iara blei de hindra i a gripe 
makta i partiet. NKP hadde likevel et for darlig indre ve rn 
mot revisjonismen og bn takke Komintern for mye korri
gering i denne perioden . NKP viste sin ;1-ake cme til egen 
analyse i 1940. ved a fornenge den riktige tesen om den 

lO 

urettferdige imperiali stiske krigen til en tese om at det 
norske folket ikke skulle føre væpna kamp mot naziokku
pantene , noe som spilte i henda bade pa det tyske og det 
norske borgerskapet , og som la grunnlaget for at Furubotns 
revisjonistiske klikk kunne ta malkta i partiet et år seinere. 
Furubotn sto for ei borgerlig-nasjonalistiske linje, samtidig 
som mange kommu nister ønska å slåss mot nazismen og 
ført e en heltemodig kamp. Dette gjor det vanskelig å kon
kludere pa partiets karakter under krigen. Det er verdt a 
merke seg at sjøl om den borgerlig-nasjonalistiske linja spilte 
en progressiv rolle i den anti-fascistiske krigen så var den et 
avgjørende hinder for a omgjøre den nasjonale frigjørings 
kampen til en sosialist isk revolusjon ved slutten av krigen. 
NKPs inntreden i samlingsregjeringa i 1945 og den full sten
dige kap itulasj onspolitikken etter krigen viser konsekvensene 
av dette. 

Kominform prøvde a redde partiet ved a ta initiativet til 
et oppgjor med furub otnismen i 1949 . Men grunnlaget i 
partiet for ei virkelig kommunistisk linje va r for svakt til at 
oppgjøret fikk varige re sul tater. l stedet blei det slik at en 
tendens dekka en annen , at nye revisjonister kom inn i de 
gamles sted. Beviset på dette er NKP-programmet fra 1953 
som er et tve rs gjennom revisj onis ti sk dokument og som 
programfester krustsj ovistisk revisjonisme tre i\r for Krust

sjov gjorde de t samme. 
Under splitte lsen av den kommunistiske verdensbevegel

sen i begynnelsen av sekstiåra ga NKP inntryk k av a være 
>>sentristen>. Dett e var en konsesjon til ærlige kommuniste r 
på grunnplanet fo r at de ikke skulle gjennomskue partiets 
karakter. Kampene i NKP har for det meste vært kampe r 
mellom ulike borgerlige klikker. l dag er NKP et konsolidert 
kontrarevolusjonært parti som gir entusi astisk stette til 
sosialimperialismen og som prøver å innbille den norske 
arbeiderklassen at det fasc istiske diktaturet i Sovje t har noe 
med sosialisme å gjøre. 

l tillegg til NKP er ogsa SV et moderne revisjonistisk 
parti , med innslag av andre opportunistiske retninger. NKP 
og SV er borgerlige arbeiderpartier som begge fi.mgerer som 
agenturer for sosialimperialismen , men SV er foreløpig ikke 
like knytta til Sovjet som NKP. 

Revisjonismen ved makta er borgerskapet ved makta. 
Kontrarevolusjonær i strategien og sabotør i dagskampen. 
Kommunistene må føre en langvarig og hard kamp mot 
mod.revisj. på alle områder og være t ålmodig med å påvise 
revisjonismens klassekarakter for arbeiderklassen. Det er 
nødvendig å isolere de moderne revisjonistiske partiene for 

at arbeiderklassen skal seire. 
Dette punktet er ei skisse, og krever mye studier og 

debatt. 

16. Andre opportunistiske retninger 

Populismen en småborgerlig retning som lett utvikler 
hets mot arbeiderklassen. Særlig sterk i 
småborgerlig-intellektuelle miljoer. 

Anarkismen 

Trotskismen avart av moderne revisjonisme. Ideologisk 
»tvillingbror>> 

etc. (hvilke andre retninger bor kommenteres?) Kritisere 
disse retningenes såkalte »veien> til »sosialismen». 
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V PRiNSIPPER FOR PROLETARIATETS KAMPER 
UNDER KAPITALISMEN 

17 Strategi og taktikk 

i\ KP( m-1 )s st rategi er arbe iderklassens revolusjonære stra
tegi. Den tar siJ.-te pa at arbeiderkl assen ska l ta makta fra 
borgerskapet -gjennom en sosiali stisk revolu sjon. skape et 
proletariat diktatu r og utvikle samfunnet fram mot kommu
nismen. Kampen for de nne malsct ni nga vil skje under veks
lende tilhøve i den nasjonale og internasjonale klassekam
pen. Det er det kommu nisti ske partiets pli kt a holde fast pa 
denne st rateg ien under alle fo rhold . og samtidig være dyk ti g 
i a skape en smidig taktikk som pa bes t mulig mate fremm er 
den stra tegiske malsctninga. Partiet ma allt id underordne 
taktikken under stra tegien. Takt ikken er framgangsmaten 
for de enkelte trefningene i klassekampen. st rategien er 
planen for hele arbe iderklassens fe lt tog for a se ire. Særlig er 
det viktig at partiet un derviser kl assen i behove t for a ha en 
riktig strategi og taktikk. hjelper klassen med a vinne erfar
inger under de daglige k.lassekampene som sette r klassen 
bedre i stand til a gjennomfore revolusjonen riktig. (kom
mentar fra forfatteren: Dette avs nittet er ve ldig hulter til 
bulter. Det krever en strammere disposisjon.) 

18 Kamp for de materielle kåra 

Det er et prinsipp for arbeiderklassen il føre denne kam
pen. Arbeiderklassen unde rtrykkes og utbyttes. og dersom 
den ikke stadig forer en slik kamp vi l kapitalistklassen bare 
gjore levekara stadig ve rre. Arbeiderklassen kan ikke kvi tte 
seg med ondet ved a kjempe mol u Is lagene av det, men den 
kan he ller aldri bli i stan d til å rykke ondet (t:vs. ka pi tal is
men) opp med rota om den ikke er i stand til a røre den 
daglige kampen for Jevevil kara . Streike r, aksjoner, demon
strasjoner osv. gir bade muligl1eter fo r visse midlertidige 
seire. og det gir erfaringer. samhold osv. til a føre kampen 
for sosi ali smen. 

Fagbevegelsens store betydning. Arb .klassen ma rive til 
seg makta over si ne egne org. og skape virkelig kamporg. 

19 Kamp for demokrati 

En viktig del av arbeiderklassens kamp er kampen for 
demokrati. Noe virkelig demokrati for arbeide rklassen kan 
ikke oppnås under kapitali smen. Men det er viktig å kjempe 
fram demokratiske rettigheter og forsva re dem mot reaksjo
næ re og fascist iske angrep. Arbeide rkl assen har bruk for 
disse rettighetene for å let te sin organisering som klasse og 
forberede seg pa a gjøre revolusjon mot kapitalismen. Men 
det be ty r ikke at denne kampen kan fore til noe >>demokra
tisk mellomstadium» mellom kapitalismen og sosialismen i 
et framskredent kapitalistisk land som Norge sl ik revisjo
nistene hevde r. Tvert om er det slik som Lenin sie r at i den 
mest demokratiske borgerlige republikk er faren størst for 
reaksjonære overgrep mot arbeiderklassen når klassekampen 
tilspisses. 

Ta opp de viktigs te rettighetene, og vise hvor uthult de 
allerede er. sam tidig som en peker pa hva det vil bety a 
miste dem. Understreke statens klassekarakter, advare mot 
illusjoner. Samtidig en seier med enhver utvidelse av arbei
derklassens rettigheter, og forsvar av dem . Understreke kne
bling av arbeiderklassen. hovedavtalen. arbeidsretten. den 
såkal te arbeiderve rnloven. Kampen for et virkelig faglig 
demo krati . 

Kam p mot fasc i\lne og nat. isntc. Forbud mot slike organi-

sasjoner og partier. Mot anti-konununismen. Sla fast rcvisjo
nistenes akt ive forræder i nwt den demokrat iske ka mpen. 

20 Kamp for nasjonal sjolraderett 

Norges rett ti l sjol stendig statlig eksistens. er en re tt sont 
den norske arbeiderklasse n og folket har in teresser '" et 

fo rsva re. Ma ikke forveksles med okonomisk avhengighet 
o.l. som alltid vil finnes sa lenge det eksis terer et kapitali
sti sk ve rdensmarked . Her ga r det an a fo re en kamp for a 
begrense slik avhe ngigltel osv. men dett e er ba re en nrindrc 
del av kampen for sjolrade retten. som dre ier seg a hindre c11 
politisk og statlig underl egging av Norg~ lll!der imperia li
stiske mak ter. Det no rske folket va nt en slik seier i l'l7 c 
med 11e i til FEC. Men trusclcll fra de lP irn pcrialist iskc 
su permakten~ er enda mer rarli g l 'S,\ har gjort store 
innhogg i norsk suvc rcllit et ~jcl! n onr 1\ .\ l O. Ji1·c rsc avtakr 
og kapitaleksport. Sovje t gjo r faktisk kr<ll P" norsk tcrritor
iu m elg I! DrSk kyst fan'antt. A rb ci derkl:rsscll og fpl I-.e' 111" 

fo rsvare 11 orsk suvereni tet ug i11te~ritet. Sv .. Jbard ~ren del 
av Norge. For 11orsk kolltroll over kystf"rv"n11et og natu r
resu rsene der. 

Kampe11 for sjolraderett en ma alltid fores som en kan tp 
mot imperial ismen og særlig de to supe rm<.kt ene . Den ma 
avgrense seg fra sjåvi nisme og ~asisme . Da er den fullt ut i 
samsvar med proletarisk internasjonalisme. 

21 Folkekrig mot krigen 

Arbeiderklassens rnilit ærp rugram ~r" skape en fol kch<c r. 
avvæpne borgerskapet og opp rette sosia li smcll med en slik 
hær som kjerna i den proletariskc statsrnakta. Mc 11 arbeider
klassen kan ikke st ill e seg likegyldig til et imperia listi sk 
overfall pa Norge. AKP( m- l) vil bekjempe enhver urettferdig 
krig, og oppfordre arbeiderklassen til a ikke godta a bli 
brukt som kanonfode i en slik krig. Derfor vil vi bekjctnpe 
ethvert forsok pa a bruke norske so ldater til aggrcsjo11 
overfor andre land. Samtidig vil vi oppfordre arbe id erklas
sen og folket om a reise seg ti l væpna kamp mot e11h vcr 
impe rialistisk angriper. Det er rettferdig av Jet 11orske fol
ket a føre en sli k kr ig mot et imperial ist isk a11 grep. l da ~ er 
det de to supemtaktene S• llll er kime11 til en slik kr ig. og 
Norge ka 11 ve 11tes a bli et ti dlig offer for c11 angrepskrig t"ra 
sosialimperial ismen. Da ma ikke folket ha noc11 ill usjottcr 
om at NATO-styrkene vil væ re i sta11d til a forsv are. eller It" 
noe ønske om a forsvare norsk sjol radere ! l. Bare en folke
krig under arbeiderklassens ledel se kan sikre sjolraderette ll 
til Norge. En slik kri g vi l ha k"raktercn av en nasjonal-re,·o
lusjonær folJ..ek rig, fr igjøri ngs kri g, og en se ier i en sl ik krig 
vil innlede den sosiaJ ist iskc revolusjonen. 

Prole ta riatet onsker ikke krig. Det er imperialismen son t 
skaper krigen. For a fa slutt pa krigen ma arbciderklasscll 
være vi llig til a re ise en rettferdig krig mot krigsmakcrne og 
avskaffe imperialismen over he le jorda. Forst da kan det bli 
snakk om en virke lig fred. 

VI DEN SOSIALISTISKE REVOLUSJONEN OG 
PRO LET ARLA TETS DIKT A TI.JR 

22 Veien til sosialismen 

Sosial demokrat iet og revisjonistene prater om den ufrede
lige parl ame ntariske ve ien» til sos ial ismen. Dette er ikke noe 
annet enn et langt fra fredel ig parlamentarisk bedrage ri 
overfor arbeiderklassen. i\ldri har noen revolusjon sei ra på 
den maten. l dag er staten ti ganger mer sentrali sert, og 
militærapparatet hund re ganger sterkere og imperialismen 

Il 
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er mer desperat enn noensinne, derfor er den så kal te »frede

lige parlamentariske veien» helt utenkelig. 
Revisjonistene har også kokt opp annen »strategi». Krust

sjov var aktiv i å fremme den. De kall er den en »ant i-mono
polistisk revolusjon>> eller en »revolusjon i to stadie n>. Dette 
er bare humbug. Det er ikke tenkelig at arbeiderklassen kan 
seire ove r monopolkapitalen uten å seire over den på det 
militæ re , økonomiske og politiske området. En slik seier 
foru tsetter at arbeiderklassen tar det militæ re, politiske og 
økonomiske herredømme, og undertrykker kontrarevolusjo
nen. Dette kan ikke bety noe annet enn proletariatets 
diktatu r. 

Det er ogsa hum bug fordi revisjonistene ikke tar sikte på 
noen som helst slags revolusjon, bare en sty rking av den 
statsmonopolkapi talistiske kapitali smen. Revisjonistenes 
sakalte »strategi> er bare et pol itisk uttrykk for kapitalis
mens desperate behov for a oke monopoli se ringa og utbytt
inga. 

Oktoberrevolusjonens vei. den kinesiske revolusjonens 
vei, det er ogsa den norske arbeiderklassens ve i. 

Dette forutsette r et parti av marxist-lenin istisk karakter, 
som AKP( m-l ). som er i stand til a anvende marx ismen-leni
nismen-Mao Tse tungs tenkning skapende på den norske 
revolusjonens virkelighet og som er næn knytta til arbeider
klassen. 

Dette forutsetter en enhetsfront. i forste rekke mellom 
arbeiderklassen . halvprole tariatet og smabonder/fiskere . 
Men ogsa med deler av de intellektuelle og andre progressive 
Inennesker. 

Det te forutsette r en folkehær . 

1 
Til diskusjon · Diskuter sporsm,!let om det kan tenkes noe 

"folkedemokratisk» eller »a nti-monopolistish mellomsta
dium i den nnrsl-.e rcvolusj0nen. 

Sla fa~,t at en revolusjon bare kan seire i en revolusjonær 
5ituasjon og at en revolusjonær situasjon oppstar nar hers-
kerklassen ikke lenger kan fort se tte a styre pa den gamle 
maten og nar arbetderklassen og folket ikke lenger vil la seg 
styre pa den gamle maten og nar det skapes en vilje til 
revolusjonær handling i de breieste massene av arbeiderklas
sen og folket foromg. Den sosial istiske revolusjonen har 
ingen ting a gjore med borgerskapets skikk med statskupp. 

23 Proletaria tets diktatur og klassekampen under sosialismen 

Dette avsnittet er tenkt i hovedsak bygd pa det avsn ittet 
som heter »Prinsipp for proletardiktaturet» i det gjeldende 
programmet. med utdyping. luking og oppstramming. 
Kame ratene ma vtnde re hvilke ,· ndringer som trengs i dette 
avsnittet for a gjorc det brukbart. 

24 Den proletariske statens forste oppgaver 

Skal i sin helhet erstatte det avsnittet som 1 dag heter 
»Oppgavene for den sosialistiske revolusjnm·n". og som er en 
blanding av rikti>;c pnnsipper og w algt1esk». Hovedinnret
ninga ma være j meisle ut hva som er deforste oppgavene. 

/ , J t So~ 
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Det går på minimumstiltalk på det militære , politiske , ø ko
nomiske og sosiale området som må settes i verk med det 
samme for å sikre proletariatet malkta og fylle massenes 
um iddelba re behov. 

Dette punktet forutsetter en diskusjon før det kan utfor
mes noe utkast. Men for å gi næ ring til tenkning og disku
sjon kan vi anty de retninga , ved slike ting som , konfi ska
sjo n, ekspropriasjon, avvæpning av kl assefienden , kon troll 
over finans og transport, administrasjon osv. Vik tig dem o
krati sk oppgave , arbeiderkontroll på frabrikkene, vi ktig 
økonomisk sporsmål , jordreform. Denne typen grunnlegg
ende saker , eller ting som må ga ette r konsolideripga av 
mak ta og den sosialistiske basisen. 

25. Videreutviklinga av sosialismen fram 
mot kommunismen 

Kort og skissemessig ta for seg de hovedp roblemene som 
m å løses pa veien til det klasseløse samfunnet. Faren for 
gjenopprettinga av kapitalismen, de negative erfaringene fra 
Sovjet med kont rarevolusjonen der og de positive erfaring
ene fra kulturrevolusjonen i Kina hører heime her. Peke på 
det sosiale grunnlaget for kontrarevolusjon , gamle utbytter
klasser . småproduksjon, byråkratiet. intell igentsiaen. Hvor
dan ikke-antagonistiske motsigelser kan bli antagonistiske. 
Samspillet mellom ir,d:-e og ytre fiender. Overlevninger i 

kultu ren. Eksistens av borgerlig rett og ulik11et arva fra 
kapitalismen. 

Problemet med a fremme overgangen fra privateiendom 
til samfunnseiendom i jordbruket. En sosialistisk revolusjon 
i stadier etrer at den har seira - et grunnleggende prinsipp. 
Kampen for a oppheve skille! mellom kroppsarbeid og 
åndsarbeid. Motsigelsen by-land osv. Den sosialistiske revo
lusjonen og kvinnespørsmålet. Hele denne kampen er en 
stor samfunnsmessig kamp hvor nye sporsmal vil du kke 
opp. Den vil derfor vare i kanskje hundre eller to hundre ar. 
En endelig seier er ikke sikra for imperial ismen i verdens
målestokk er styrta. 

GRA TOPP 

DISKUSJONSSPØRSMAL 

11 Diskuter hovedmotsigelsen i verden og sporsmålet om 
hovedfienden . 2 Disku te r hovedmotsigelsen i Norge 3 Dis
ku ter anHlysen av borgerskapet. 4 Diskuter analysen av ar-
bciderklas>en og avgrensinga av den 5 Diskuter spørsmale t 

um ''an ti-monopolistisk revol usjon» 
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