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-1 Innledende merknad fra AU
Vedtaket"TESKR OM 1.10EAVVIKET I PARTIET" uttrykker
Sentralkomiteens syn på de revisjonistiske høyrefeila i
AKP(m-l) i perioden 1972 - første halvår 1975.
SKs behandlingsmåte

"TESEll OM HØYREAVVIKET" er et resultat av flere månters
undersøkelser og diskusjoner i partiledelsen.Utkast til tesene
blei sirkulert før 7.plenum cg kritisert på forhånd.På sjølve
7.plenum var de gjenstand for en grundig diskusjon.
7,plenums vedtak er følgeJig et resultat av grundige
forberedelser og en omfattende debatt,og slett ikke noe
hastverksarbeid..
"TESENE" blei vedtatt enstemmig av 7.plenum.Dette er et uttrykk
for styrken og enheten i partiledelsen,og for styrken Ag enheten i partiet.For gjenncrn"TESENE" utsetter vi oss sjøl for
en skarp og åpen kritikk.De viser at vi ikke frykter å utsette
oss sjøl for et skarpt lys,uansett hva det kan avsløre av .. IL
ellyggo lell og mangler.De+ viser at vi er Leninister,for typisk
for leninistene er nettopp at de ikke prøver å skjule eller
bortforklare sine egna feil,men åpent og hensynsløst
avslører dem,når de blir klar over at de finnes,og dermed også
kvitter seg med dem cg styrker de gode sidene ved arbeidet sitt.
Det er et uttrykk fr•r styrken og enheten hos ess at vi kan
komme fram til en såpass omfattende eg detaljert sjølkritikk
enstemmig.Det viser at vi har kommet langt,det legger et golt
grunnlag for det fortsatte oppgjøret med de revisjonistiske
feila i partiet,og f ,ir at hele partiet skal kunne kome opp på
et hovere politisk og teoretisk nivå som et resultat av sjølkritikken og kampen.
"TESENE"s størrelse tillot ikke at SK kunne behandle hvert enkelt
avsnitt og hver enkelt linje slik at alle endringer kunne gjøres
mens SK var samla.SKs 7 plenum vedtek derfor "TESENE" i
pTiAs1p221.EN del spesielt viktige avsnitt blei også behandla
i detalj,ng plenum vedtok retningslinjer fer emarbe6delse av
dem.På andre områder val#te 7.plenum å bare markere standpunkter
og la spørsmål r)g motsigelser bli stående fer seinere avklaring
i partiet.SKs 7.plenum påla AU å gjøre de nødvendige rettelsene
på grunnlag av 7.plenums behandling eg redigere den ferdige
teksten til "TESER OM HØYREAVVIKET I PARTIET".
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-2I redaksjonsarbeidet har AU brukt metodeumed å unngå å føre
inn endringer der det kan finnes uenighet innafor SK.I noen
tilfeller er det markert i teksten at det ikke er gjort
ferdige oppsum_eringer,eller det er referert motstridende syn.
Allment kan det slås fast at de aller fleste punktene i denne
ferdige utgaven er uendra i forhold til forslaget som blei
sirkulert foran 7.plenum.
SKs metode for oppgjøret med høyreavviket.
Ved studier av "TESENE" bør kameratene merke seg metoden. am-.
har brukt, SK har lagt vekt på å dømme på grunnlag av
undersøkelser,har gjort konkrete vurderinger.Kameratene i SK
har lagt vekt på å bruke den vitenskapelige marxist-leninistiske metoden med konkret analyse av den konkrete situasjonen.
I tilfeller der en slik analyse ennå ikke er gjort,blir det
også sagt åpent at materialet ikke er undersøkt eller at
konklusjonen ennå ikke er klar.
Dette står skarpt i motsetning til den overflatiske og
subjektivistiske motoden,som går utdpå_å:skafie seg noen få
inntrykk og så proklamere den første"lure ideen"som dukker
opp i hue på en som den endelige sannheten.Det er subjektivisme
å bygge på det første det beste innfall og gjøre proklamasjoner
på grunnlag av lause ideer.Den vitenskapelige metoden går ut
på å slå fast det du er sikker på og skille det klart fra det
du ikke veit.Den som ikke har gjort noen undersøkelser har
ingen rett til å delta i diskusjonen,sier kamerat Mao Tsetung.
På dette grunnlag begynner SK derfor også med å skarpt avvise
denne typen"oppgjør med høyre"som går ut på å si at "alt var
gmærnt"og"vi må begynne på bar bakke".For undersøkelser av
historiaog situasjrnen slik den er nåviser at hovedsida ved
det vi har gjort er bra,framgangsrikt,revolusjonært.Vi har
skapt et parti som er lite men sterktet parti som irnperialistene,kapitalistene og DNA-LO-SV-lederne raser mot og
frykter,men flm stadig flere arbeidere,bønder,skoleungdommer
og studenter,proggressive kvinner osv. sympatiserer med og
støtter.Dette er ikke en dårlig sak men en god sak.Den som
kaster vrak på det forkaster kommunismen.Derfor er SK i oppgjøret med høyre nøye på å være vitenskapelig og saklig,
skille ut og ta vare på det mi-bevegelsen har gjort som er
3
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-3som er riktig og sørge for at d.t ikke blir kasta ut sammen
med det gærne. For det er det riktige som alltid har vært
hovedsida, og som har lagt grunnlaget for den gunstige situasjonen vi nå er i.
står også i skarp motsetning til det å
Metoden i
redusere kampen mot høyre til kraft-revolusjonære slagord,
til mye snakk om væpna revolusjon, til å erstatte vitenskapelig
kritikk av revisjonismen og tålmodig arbeide for å avsløre
revisjonistone med voldsomme skjellsord og bakvaskelser mot
revisjonistpartiene allment og mot ethvert SV-medlem, til å
avvise at en i tillegg til å ha en strtegi må vi også ha en
taktikk osv. Denne metoderi er overflatisk og uvitenskppeli£.
SKs behandling står i motstrid til dette fordi den er grundig
og vitenskapelig.
Dette skal ikke forstås som om vi skal te på revisjonismen med
silkehansker. 'vert imot er det vår oppgave å utrydde revisjonismen. Det forstår vi bedre enn før. Dette gjør det nødvendig
å avsløre revisjonismen,revisjnistpartiene og de revisjonistiske lederne. Det er riktig og nødvendig å si at JV er et parti
som representerer mpnopolorg .erskaTet iptex~r, og at det
er et reaksjonært parti.jp ette er sant, det er vitenskapelig.
L:en det er en bakvaskels å si at "SV er et sosialfeseistisk
parti" eller at "SV er et quislingparti, et nytt
Dette
stemmer ikke, det er uvitenskapelig. Det er også uriktig og en
bakvaskelse å si at ethvert SV-medlem er en reaksj„,nær og en
imperialistisk ment. 1)ette er ikke sent, fordi det finnes
mange progressive SV-medlemmer - mange sånne gikk i I.mai-tog
sammen med oss. Metoden med store _rd og bakvaskelser har det
til felles med metoden med søtladenlaet, ingen kamp og skjønn.maling av SV-ledelsen at den er usann. Den overbeviser ingen
og den skiller ikke ledelse fra medlemmer, reaksjonære fra
masser som er ført bak lyset. Å skille medlemmene fra ledelsen
er et marxist-leninistisk prinsipp. 2raseprat av denne typen
strider mot det. Hver gang de revisjonistiske lederne ser sånt
kommer fra ml-bevegelsen, gnir de seg i hendet og spretter
sjempanjekorkene, for de veit de kan utnytte det til å styrke
sitt grep over tilhengerne sine og hindre at de får tillit til
vår avsløring av revisjonismen. Vitenskapelig kritikk av revisjonismen er konkret og spk.eli. Den bygger både p:3, teoretiske
analyser og på avsløring av en endeløs strøm av konkrete tilfeller. Nettopp derfor har den også så stor gjennomslagskraft,
fordi den ikke kan motbevisets. Den
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-4frykter ikke for å trekke konsekvensene t si sannheten,
kalle en klasseforæder em klasseforæder og en imperialistisk
agent for en imperialistisk agent,nettopp fordi den bringer
til torgs eksempler og argumenter som ubønnhørlig viser at det
er slik.
AU understreker dette fordi den typen feil har dukket opp i en
periode høsten 75,etter at kritikken mot høyre har begynt å
utvikle seg i ml-bevegelsen.Den har særlig vist seg i NaS,RU
og i intel_ektuelle miljøer,inklusive blant kamerater i ledelsen
i RU og NKS.Dette er ikke så merkelig.Vi vil minne om at
røttene til høyrefeila ligger i for dårlig kjennskap til
proletariatet og for dårlig kjennskap til marxismen-leninismen
hos svært mange norske kommunister.

Det er verdt å

merke seg

at disse feila spesielt dukker opp i småborgerlige miljøer,
blant kamerater i partiet og ungdomsforbunda med tilknytning
til den radikale småborgerlige intelligunsiaen s og i miljøer
og kamerater som har vært dypt påvirka av høyrofeila.Det er
nettopp her kontakten med proletariatet har vært minst.Og
skoleringa har også vært dårlig uten at kameratene har forstått
at de veit alt for lite om marxismen-leninismen.
Dette viser at denne tendensen ikke er noe oppgjør med høyre
og ikke er noen virkelig venstre-linje.Det er høyre i ny frakk.
For å bekjempe revisjonismen hjelper kraftuttrykk iliceenting.
Det er nødvendig å fordype studiene av teorien,av virkeligheten
i Norge t av hva revi;Jjonislae
rolle den
er o;
spiller."op i2gjør" av det lettvinte slaget, av formon"alt var
gæærnt" og superrevolusjonært prat hindrer en virkelig forbedring
av kjennskapet til marxismen-leninismen,Det er uttrykk for at
noen kamerater,særlig unge,uskclerte og småborgerlig prega
kamerater, trur at de skal kunne"nedkjempe høyre "utennoen
særlig kraftig innsats.I enkelte og mer alvorlige tilfeller kan
det også hende det gjelder kamerater og andre som prøver å ,
skjule sine høyrefeil og vill glippe virkelig,
plutselig"bli mer katolsk enn paven".

sjølkrtikk -Ved å

Vi trur at de aller fleste kameratene som har gjort slike overslag lett vil bli kvitt dem og vil ta avstand fra dom bare de
får diskutert saka.Vi må feie denne bitendensen fort filside,
fordi den skader vår kamp mot revisjonismen. SV er
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-5h p,rdt splitta for tidaKraftrevolusjønært"fraseprat fra
vår side,skjelling og smelling på hvert enkelt SV-medlem i
steden for en steinhard og saklig kritikk av ledelsen,å si at
alle SV-medlemmer er reaksjonære i steden for nådeløst å
rette skytset mot lodorne,det er den beste gavepaki,a, vi kan gi
Martin Gunnar Knutsen,Derit As,og alle de andre i høst.
Innad i partiet er den åpne diskusjonen om høyrefeila bare
såvidt påbegynt.Høyrefeila har fortsatt en goddei tak i partiet.
Om vi ikke kvitter oss med overslaga,så vil de åpne høyrefeila
kunne bruke dem til å dekke seg bak.Det vil skape forvirring,
detvil bli brukt til å argumentere før at "kritikken av høyre
fører til overslag",at"venstre er hovedfaren i partietwpog
de som måtte finnes av råtne høyreelementer i partiet(i tilfelle er de ganske få) vil få en strålende sjanse til å sabotere
og holde seg skjult.
Kort og greit:vulgariseringa av kritikken av høyre beskytter
i virkeligheten høyre.Don tjener revisjonismen og borgerskap4t.
AU vil advare kadrene mot denne tendensen.Situasjonen er sånn
at vi har store muligheter,men det krever samtidig on god del
av oss:klare huer,slagkraft.Vi må ikke la oss forvirre.Høyre
er hovedfaren i partiet.Tendensen til vulgarisering av kritikken
er i virkeligheten bare et forvrengt uttrykk for det samme
høyre.For å bli kvitt høyre,finnes det bare en metode som
virkelig fører frnm.Alle kamerater må studere marxismen-.
leninismen-Hae-Tsetungs tenkning mye bedre.Alle må lære mor
av arbeiderklassen.Særlig gjelder det småborgerlig-intellektuelle kamerater.På grunnlag av dette må vi gjøre grundige
konkrete analyser og gjennomføre kritikk og sjølkritikk.Dette
er bn langtarig,tung,og vanskelig prosess.Alle snarveier fører
helt sikLert feil.
Denne metoden er det SKs 7.plenum nyttet.Netoden med å være
vitenskapelig,å gjøre hardt arbeid,og unngå snarveier som er
bliadveier.
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-6"TESENE" avslutter ikke kampen mot høyre.
"TESER OK HØYREAVVIKET" cr et skarpt våpen for partiet og et
viktig gjennombrudd.Men samtidig er det viktig å holde fast på
at de løser ikke alle problemer i samband med oppgjøret.
Ved studiene bør kameratene merke seg "TESENE"s begrensninger,
sånn som de er sammenfatta i pkt.l.Det er særlig verdt å merke
seg at "TESENE" ikke inneholder

en taktikk.Det er ikke sånn at
en
vi har utvikla en taktikk overfor borgerlig politiker bare vi
har slått fast at han er en borger og en reaksjonær.Det er i
så fall klart at vi må bekjempe han.Det er grunnleggende.Men
samtidig kan det hende at vi i taktikken i visse tilfeller vil
velge å bekjempe han,i visse tilfeller nøytralisere ham,og i
visse tilfeller å samarbeide med han.Det må avgjøre p av hva
son tjener proletariatet på lang og kort sikt."TESENE" inne
holder en rad strategiske synspunkter.Det er utillatelig å
stille taktikken over strategien,slik oportunistene gjør.På
den andre sida er det også -utillatelig å unnlate å utarbeide
en egen taktikk,bare fordi vi har en strategi.Følgclig er det
misbruk av "TESENE" å forsøke å bruke dem som on "oppskriftsbok"
for taktikk,og la det erstatte don konkrete diskusjonen om
videreutviklinga av ml-bevegelsens taktikk.
Det er også klart at det er mange spørsmål som ikke er undersøkt og ferdig analysert.Noen steder vil det også gå fram av
teksten.
Det betyr også at blant kamerater som er enige om innholdet i
"TESENE" kan det finnes uenighet og motsigelser på områder som
faller utafor det "TESENE" behandler,eller når det gjelder mer
detaljerte vurderinger av spørsmål som de behandler kort og
allment.
"TESENE" er grunnleggende i den videre kampen mot høyre.Men de
sior ikke de siste ord de avslutter ikke denne kampen.Det står
fortsatt igjen svært mye ugjort.Kameratene som studerer dem må
må være klar over det og gjøre sin del avsinnsatsen foran 2.111.
Hvorfor begrenses sirkulasjonen av "TESENE"?
"TESER OT HØYREAVVIKET" blir idonne omgang bare sirkulert i
begrensete deler av partiet.Ut over en del styrer og utvalg
blir det gjort tilgjengelig for utvalgte ledende utvalg i
ungdomsforbunda.
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-7Dette skyldes ikke at SK ønsker å holde linjene i "TESTWE"
skjult for de vanlige medlemmene av partiet og for våre
kaberater i RU og NKS.
Saka er at "TESER OM HØYREAVVIKT" opprinnelig er skreVet og
formulert bare ned sikte på partiledelsen sjøl.Derfor er det
ikke tatt hensyn til en videre leserkrets.
Det inneh older knappe l poleniske formuleringer for å stille
motsigelser skarpt i et forum som allerede kjenner til
diskusjonen og der alle medlemmene har kjennskap til mye bakgrunnsnateriale. Skarpe formuleringer uten bakgrunnsstoff(som
forutsettes kjent) gjør det lettere for kameratene i SK å si
seg enige eller uenige,og å foreslå endringer.
Men for lesere som ikke har deltatt i diskusjonen på forhånd,
og enda viktigere:som ikke kjenner bakgrunndmaterialet og har
deltatt i SKs arbeid i minst 2 22- år,stiller det seg anderiedes.
Da k= knappe formuleringer lett virke uforståelige stå
som påstander uten begrunnelse,spre uklarhet i stedet fem
klarhet.
Følgelig har SK vedtatt at det skal utarbeides et e£1pt materiale
til diskusjonene i partiet og ungdomsforbunda som er skrevet
spesielt med dette for øyet.Dette materialet vil inneholde
nettopp slike mer omfattende dokumentasjoner og begrunnelser
som "TSENE" mangler.
Derfor blir altså 7.plenums"TESER" foreløpig interne for ,
spesielle-begrensa deler av partiet og ungdonsforbundajler vil

ym=

det også for kamerater som studerer den å få utfyllende forklaringer og diskusjoner gjennom å henvende seg til kamerater i
partiledelsen.Det er ikke utelukka at de seinere kan bli
sirkulert i partiet men de må foreløpig ikle vises andre enn
do som får spesiell beskjed om det.
STYRK AKP(m-l)s RIKTIGE MARXIST-LENINISTISKE GENERALLINJEBEKJEEP DEN MODERNE REVISJONISMEN!
Arbeidsutvalget i
AKP(c-1)
September 1975.
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-0TESER OH HØYRiSAVVIEET I PARTIET.

•

11

Begrensning av tesene.

1.1 :isse tesene bygger ikke på noen fullstendig gjenno:_geng
av internt o;-: eksternt nateriale,referater eller seinere oppsummerin= av nøter osv.2,etto avspeiler seg i at noen sider.
avviket er ufullstendig -.:ehandia.
1.2 Tesene unngår å ta op p spersmålet om enkeltpersoners rolle.
1.: Tesene kritiserer feil ved tidligere linjer uten å gjøre
noe forsøk på å gjøre en ferig utforing av nye linjer til
erstatning for den.Dette gjelder bl.a. taktikken overfor SV.
1,4- Tesene går ikke grundig inn på hvilke tiltak som må.
gjøres på forskjellige plan i partiet for å utrydde avviket.

2)Utgangspunktet
har vært ri'_ctie.

for kritikken

er at generallinja alltid

:,•

‘..1 Partiets ogml-bevegoisens generallinje• har alltid i
hovedsida vært riktig g narxist-leninistisk,proletarisk og

revolusjon=. Generallinia er den langsiktige,strates-iske
linja for kw_ p on for den sosialistiske revolusjonen og for
kommunisnen..2enne riktige generallinja har bl.a. vært : at vi
har bygd på marxismen-leninismen-ia° Tse tunfis Tenkning,ottt
på nødvenig:heten av å bekjempe opportunismen i arbeiderbevegelsen,karaktisert Sovjet-Unionen som ka p italistisk og
sosialin p erialistisk,har holdt fst på nødvendigheten av å
knuse staten gjennom en voldelig revolusjon og opprette
proletariatets diktatur, har hatt en i hovedsak riktig klasseanalyse,oG har hatt en riktig forståelse av viktigheten av
.
:odagskampen,:-:ae-pen for nasjonal sjølråderett ot-7.. for de de
kratiske rettirffletene.t denne generallinja alltid i hovedsak har vært riktig danner utgangspunktet for kritikken.
Det er på grunnlag av dette vi kan si at partiet er et
kommunistisk parti. som retter på feil og ikke et (tidligere))
o pportunistisk parti sor] gjør o pp med hele fortida si.
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02.2 3a:.71ti ,J,i2 son generallinja i hovedsak er riktig,kan den
taktiske linja fqr en periode i hovedsak v=e..feilaktig.De
forskjellige høyrefeila i partiet har utgjort en samrnenhenP-ende kjede av fei: - en feilaktig linje.Denne feilaktige
..
linja har i en viss periode og ed høve til spesielle
arbeidsoppgaver dominert i partiet til tross for den riktige
generallinja.Den feilaktige linja har aldri på noe tidspunkt
dor:.iinert alle order i partilinja og partilivet.
Kovedsida ved nartiets stiftelseslandsøte var den

riktige generallinja.12,en korrekte hovedsida kon: til uttrykk
gjennor. at partiet gjorde i hovedsak korrekte vedtak i progra=atiske spørsmål,når det gjaldt vedtekter og når det
gjaldt valg av ::Ten feilaktige høyrelinja dOrlinerte i vede
taka om taktikken og i den mengelfulle behandlinga av organf-

isasjonsspørsnål.
2.4 ren feilaktige høyrelirija utvikla seg særlig fra 1972
og dominerte p artiledelsen og partiets arbeid fra dag til
dag og taktiske vurderinger fra seinhøsten 1972 og fra7 r til

valget 197, i denne tida var avviket hovedsida ved partiets
viktigste utadrettede virkso=het,ner2lis valc-arbeidet.ølgelig
nå vi si at partiet i hovedsak førte en feilaktig politikk i
denne perioden.
9•V

-:?artiet

har seinere korrigert ::.ange av feila og fjerna
ser,' fra politikken slik den var på høyres toppunkt 1979.

i:artiet har likevel ikke gjort noe skikkelig o-r yogjør red
disse feil_a,og nange av den 1-) 2 ter fortsatt ved :-=ariets

politikk,
2.6 Den feilaktige høyrelinja var antar*onistisk til partiets
riktige generallinje,og representerte på en .rekke onråder
frastøt for å revidere den G tterhvert co: 7- den utvikla seg
:åtte den vokse til en stadig større trussel rnot den.De=ed
økte også faren for at partiet skulle slutte å være et
kom=1:znistisk parti og forvandle seg til et reaksjon=t,

revisjon etisk parti.Det er

følgelig riktig å si at partiet
var i dødelig fare.Høyreavviket betyr p artiets første alvorlige

krie.Denne krisa er ikke endelig overvunnet før partiet fra
topp til bin har gjort opp :sed høyreavviket og utryddet dets
røtter fra =(n-1).
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-loKlerna høreavviket er en fellakti holdning til
. den moderne revisjonisnen og sosia3iperialism,,,-1.

2.1

:øyreavviket har . mange•u“rykk p å mange forskjellige

onråder.Felles for disse uttrykka er at de har -,!tvikla seg
ut fra en feilaktig oppfatning av den moderne revisjonismen.
Holdninga til den moderne revisjonisnen er "kilden"
forskjellige avvika "flyter. ut 'Ta". •

BOM

de

3.2

Høy=avviket innebærer en undervurdering av hvor faplig
den r.oderne revisjonismen og all opportunisme innafor arbeiderbevegelsen og -klassen er.Det innebærer en manglende forsåelse for at -oderno revisjonisne og oPPortunisne er klassefiendens v5kticste politiske•reciskap (ikke nødvendigvis

militære redska))til å. hindre revolusjon i vår tid,og at
revisjonisen vi. opp stå spontant,igjen og igjen,også i våre
egne rekker, så lenge det finnes borgerskap.

3.3

Høyreavviket innebærer videre en undervurdering av at
revisjonismen idag skiller sPs, fra revisjonis-len å Lenins
tid i og ned at den har statsmakta i en inperialistisiz
sune=akt. 73er::ed er den moderne revisjonismen ikke lengte
bare et redskap for mono p olene og inperialismen,den er sjøl

en av de to

dominerende inperialistmaktene.)e=eC er den
r:oderne revisjonismen i vår tid også militært et hovedhinder

for :.olkenes frigjøringskamp og revolus:,o-:Ien.Eøyreavviket
innebar at denne sida ved aen moderne revisjonismen blei
glatta over.

Høyreavviket innebærer ..å • i utgangspunktet ikke gjøre en
grundig analyse av hva den moderne revisjonisnen og oppottli-I--:»;
isnen i klassen og bevegelsen er,og ikke skolereartie.dle,
nere og ,.r,assene i det.
•

På grunnlag av det blei det mulig å fremme
forsonlige teorier om den moderne revisjonisnens karakter, som

3.5

skulle glatte over motsigelsene mellom marxismen-leninismen

og revislonismen.2o=elt blei kritikken av revisjonismen opprettholdt.iTen i virkeligheten blei den forvandla til en
fornell,overlatisk
og i bunn og grunn forsonlig krtIkk.derr
.
kritiserte revisjonisten° og enkelte av deres handlingerimen.
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unnlot 4 , sette skarpt lys pÇ.;'-. ‘.rovisjonismens -Tesen . og grunnlar:).
ber=unadISb-:Tor falske: - teorier . so= så- bort
Jen fungerte
fra at --,-evisjon^snen er et aentur -for borgerskapet 9 og tok
sikte på å forsone •ma=isnen-lcrinis72,en oF r revisionlsnen.
.4>

2 6
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, V i dere blei
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Videre innebærer høyreavviket forsonlig ta..-t3- overfor
den.=oderne revisjonismen,s= innebar å unnlate å avsløre dei
3.7

og slå irot, den,R:a
aksjonsenhetor :-ed den soT styrka den.
-_lonsel7vansene av høyreavviket i taktikken er =3 unnlate å rive

':Aas sene løs fra revisjonist-partienes innflytelse o.&.; Gjøre
det Y-.-anzist-leninistiske partiet til et haleheng på
revisjonisnen.
3.8 Videre innebar høyreavviket å ikke ta onn faren for at
partiet kan utvikle seg til et revisjonistisk parti gjennon
indre degenerasjon.Følgelig blei partibywing,klassesamnen:.
setninc,ideologisk skolering,nartinormer osv. ignorert og

overlatt til si3ortaniteteniDet vil si at
lengre sikt åpna
høyreavvil-:ez, ' for at en degenerasjon kunne skje.
Både når det gjelder analyse av den r:oderne revisjonismen,
taktikk os- oartibygging innebærer høyreavviket at en rekke nv
n
:sarxisnen-leni nisens
teser b1.-zi revi4ert,og est
-t_) .9

revisjonistiske

teser.

3.10 Videre innebar høyreavviket at analysen i metoden
os
ide010Ci e njerria
ser, fra r.ilarxisen ved ikkeå ta utgangspunkt i

klassestand2unktet og den konkrete analysen av den konkrete
situasonen.: steden for å ta -itgangspunkt utviklinga av
nasseka.: ,Ipen eksternt og _ nødvendigheten av å utvikle ei
rikt3g :-/asselinjepog i partiets svakheter internt, og nødvendigheten av å -styrke det klasse=essicNideologisk og orr_;anisatoriskptar høyreavviket utgangspunkt i den taktiske situasjonen sov h ersker mel log ! partiet og revisjonistene.
3.11 Køyreavviket er sjøl moderne revisjonistisk av karakter.
l'et åpna i bestefall for at nartiet og massene blir stående
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uforberedt.og.vergeløse overfor revisjonismen og sosial,imperialis=en I v=ste fall for at p artiet langs en eller flere

veier(derzenerasjon i ideologienptaktikken9organisasjonen)
føre 7':a-2.p mot revisjonisnen og "
degenererer til å slutte
borgerskapet og sjøl blir et moder-le-revisjonistisk parti.
illustrerer de=ed tesen on at revisjonis_en oppstår
spor_tant tr,Lier -',-,ry1-2.[et fra borgerskapet,igjen og 1. ,-;.je n 9 or;så i
=arxist-leninistenes egne rekker.JTorstår vi dette l så forstår

vi også dets giftige c':øds.farlige karakte for• det
monopolenes o g irlpe Ys ialisnens interesser inne i

ut;tryl?:ker
p artiet sjøl.

4) Oversikt over høyreavvikets ytrin sforner.
(Behandlinga av høyreavviket er her delt opp

i 3 underonråder:

I. Lvvika i den

eksterne polilke linja.-I:.L.vviket i den interne
politisk-organisatoriske linja..-III.L.vvi:ca i ideologi o metode.)
L

T

Lvvika i den eksterne

p olitiske linja.

. Køyreavviket i den • eksterne

d,p. olitiske

behandlinga av
...111.•

den ::od. erne reviconismen.
Dette avviket finner sin prog,2-rar±atiske

Iberetninga fra

1.LM.,so= er det revisjonistiske hoveddo-kumentet fra Lr.Det
uttrykkes også i andre vedtak fra L I !: og en rad interne og
eksterne artikler fra 'tida før L og fram til 1973 og 74,t11delS i en enda net ekstrem :orn enn beretninga.
Høyroavviket - inneb=er at:
?,evisjonistPartiene beteknes som en progp:ressiv kraft,
Jet gjøres ingen virkelig historisk og sosial(klasser.:_essig)
analyse av hvilken rolle revisjonis , len s p iller i vår epoke
i klassekal_-_pen,av hvordan den har op:i:stå-ft sa=en med
Monopol'kapialen,im p erialis-:en og sosialimnerialismen,av
hvem de revisjonistiske p artiene i borge re p resenterel' og
hvem som støtter den osv,

c) lotsigelsen mellom .marxismen-leninismen og revisjonismen
beteknes Sog, underordna.At revisjonismen er et agentur for
borgerskapet og sosialim.perialismen iz flerslås.
en
d)Forskjellen
den revolusjonære og freCelige veien
gjøres til et sekundært spørsmål.
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e) Det -3 ..stås atbrevisjenistene stiller "bra dagskrav"uten at
det avsløres at disse "bra krava" bare er demagogipog at
revisjonistene i dap-ska:.-men spiller rollen so: sabotører.

I stedet for den korrekte marxist-leninistiske teorien on
at revisjon senen uttrykker iono-,Dolka p italens og i=erial~
ise-iens interesser og finner sin sosiale støtte i arbeideraristokratiet og i deler av folket prega av s:--r3,borgerlir::

tilbakestenhet og fordonner,lanseres den opportunistiske
atrevisjonistteorien at"revisjonisen er snåborgerli" of.:
partiene er s: riåborerlige partier".
g)2,evisjonistpartiene som helhet karakteriseres so.n en del av
"veustresi-l a".Dermed erstattes en riktig definisjon av

parolen "vonstre mot høyre" :;ed en feilaktig,sosialdeokratisk og revisjonidtisk definisjon.
Denne forfalslen.inga av "venstre not høyre"

brukes til å

gjøre

det til et avgjørende kriteriu for enhetsarbeid at
revisjonistpartiene er med.
Det gis en feilaktig definisjon av enhetsfronten der
revisjonistene beskriveS soi "høyre i enhetsfronten" og,
dette danner grunnlaget for påstanden om at vi
dempe
og tilpasse kar pen not revisjonis:ren._Tor å begrunne dette
øves det Vold mot marxist-leninistiske verker son Dirdtrovs
beretnin.=, for KJI - Ii rr:.T,TIT 1935 og Eaos Den Lnti-Japanske
L'nhetsfronten,s= framstilles som om la.o og Jimitrov skulle
gå inn for en all men enhet med revisjonismen.
j) _Den feilaktie definisjonen av"venstre",av anhetsfronten og
av"den småborgeljge revisjonisnen"ferer or-så til at ledelsen
ikke blir skilt i a :,edler:.nene.Det blir ikke sltt fast at
lederne er reaksjonære or- står i motsetning til mange

medie=er
tilhengere so--: er ProgF-.ressive.
steden for å følge en taktikk .:ed å stadig

avsløre de
revisjonistiske ledernes forbrytelser for -:-.assene for å
frata den all innflytelse og isolere dem, går høyreavviket

inn for en taktikk med å være vennlig overfor revisjonistene
og deres ledere,forsone seg -ed de=,rose deres "bra sider"
'skal dette minske avstanden mellom
leninistene og de nroge . ressive mas sene under revisjonistisk
innflytelse,_een. i virkelizheten helPer det revisjonistenes
•
ledere til å s-L:jle sine forbrytelser og beholde sin innflytelse,
det hindrer •-..-i'asserA i ?_s , så ti ve-istre.
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- t blei også spredd ideer on at r'e';: -ranesuproggressiv"
danna r,3V,seinere i SVesast de ledende kreftene

- 1eCelsen.2ette viste seg å w3re reint illusjonsi;lakeri
uten swiband mec" virkeligheten som hjalp til med å bygge
opp enkelte 3V-lederes po pularitet og skaffe den uberettiget
tillit) til ytterJigere å skjule hele CVs virkelige karakter,
or; til .avv=e partiet taktisk når slike folk angrep
partiet.
) Det blir ikke slått fast at revisjonismen som ideolow pg
revisjonistpartienes ledere -- le to faktorene som be steaner
revisonistpw-tienes karakter ion
hei_het- er en del av spy_---------snissen for reaksjonen i ITorge. -)ette er den bester.1:_3ende og
avgjørende
ved rovisjonisnen so:: bevegelse off: ved
slå fast dette åpnes
revisjonistpartione./ed å
► late
det for ideen om at det finnes progressive 9 villdete folk
so g"" er .=de revisionismens innflytelse, skal vere like viktig eller tilmed ner viktig enn revisjonisnens
leggende karakter oV i"eaksjon.
Det blir ikke slått fast at den moderne revisjonismen str
strategic:: sett er det viktigste og Farlig: te avviket der
konnunistiske bevegelsen står overfor 9 0{: at den vil dukke
o2p igjen os i f-;-len i våre egne rekker.
i steden lanseres den livsfarlise linja ned strategisk

allianse ned revisonist:-)artiene ti l ed å n vinne de;.; for
revolusjonen".
p )Samla utgjør dette et avvik
peker i retning av å gjøre
partiet til et haleheng til den moderne revisjonistiske
bevegelsen-og de noderne revisjonistiske partiene.
.••

=y *I. =OD

n•••
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(lot revisjonistiske høyreavviket, ren det gjorde det
lettere for høyreavviket å utvikle seg.
e) . Følgen av høyreavviket er at sosial-im p erialismen blir
redusert til et sPørsmål for parti p ropagandaen og knapt
nok det. Gosia."-inperia/ismen b:ir fjerna som en fiende
.
_
fronter -;e,å kjempe
son en da p-saktuell kampsak -:or
p artiet utover p artipressa. Yøyreavviket betyr altså i
praksis å legge ned ka: p en mot sosial-imperialismen.
.-^,ette har gitt seren hel rekke områder i

Partiets arbeid SOsial-i.-3p erialisnen blei ikke tatt
o p p ved valget 1979, i /,:ai 197: of; dårlig 7 1,,
nanse
2

fronter osv.
loskva-tro noderne reviEijonistene blei heller ikke av
slørt co,- fe;tekollonister for sobia"-1.1-:.perialisInens infiltrasjon o g ' potensielle quisliner ved et angrep.
h) Lvviket har hjulp t sosial-i: >,periali men 'til å vinne
framgan g i Norg e, fordi dens renker i fagforeninger,

SV osv.
hele tida konsekvent er blitt avslørt og
bekjenpa av 03S. :;et 7,e.ar hjulpet sosial-i=eria-_is:..icns
politiske agenter ti:. :ed støtte i o ffisielle uttalelser
fra A:r_ln-l) å kanuflere seg sor en de l av venstreaa, cs-2or
smil teisen av SV.
i I partiet innebærer avviket at forson l ige og feilaktige
ideer av typ en "Covjet er ikke så rari rz"
blir
slått sa=en
høyre on vi angriper g ov jet" har fått
utvikle seg. 2r,onsekvensen av slike ideer ville på lengere
cft
sikt værerstaig
sterkere press for å legge ned enhver
kritikk av sosial-Im p erialismen, også i propagandaen
og progra--e_ene.
j) Avviket overfor sosial-in p erialisnen er uhyre farli;;;„
et
rep resenterer en tendens i retning av at pl-bevegelsen
gjør et stort strategisk tilbakeskritt. On det seirer,
vil det ødelegge partiet.
det ikke korrigeres godt
nok, risikerer vi at --)artiet

folket blir overrasket
og vil stå uforberedt og vergelø e overfor et sosialimperialistisk angrep. Avviket overfor sosial-

L..-Inerialis....en er svangert .mec: de største katastrofer,
ikke bare for partiet :len for hele det arbeidende folket

og den norske nasjonen.
Y
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4.1.3. h2zie.c.avv.i1,et

behand1in

av "vew.tre -sekterisr-len„.

Jet har eksistert viktige og farlige ultra-"venstre" feil i
Lil-beveglesen, 1--løyrewrviket fulgte taktikken med å "la en
linje dekke en annen" og utnytta kritikken av "venstre" ti
å fremme høyre. -)ette ko..-.2-er til uttrykk i det revisjonistiske hove-dcloku.-ier_tet fra 1. - _,-, , beretnina,på denne :.-ten
a) 3eretnin;-a -ir en i hovedsak riktig - ramstillinc av
11 venstre' -onnortunisnens sosiale grunnlag og noltiske
frantrede:_sesfo=er ( ikke entydig av -lens orr-ani stori sko
fra-.-Itrec:elsosforne- ),
) i-f en den unnlater å -90::e nå at =aPge u3 t--a-"venst r " feil
kritikk
i hovedsak er vanlige 1-1 cy-e fr, -Cer
bøndene osv. osv.
av Stalin, antagonistisk holdning
ierned unerslåS i nrak3is at "venstre" er er avart av
høyre, høyre skarer "venstre".
Llle feil kalles "venstre' - også en del byråkratiske
'ei - i oranisasjoner1., 1)er ed overdrives "verst,--e"•avvikets o_2ar.:g og betydnin. Sa-.,tidig kritiseres ikke

Der-:.ed ska:Dos et inntrykk av at "venstre"
er farligere enn vanlig høyre-revisjonisme.
?erioden da "venstro"-feila 'var viktige i partiet gjøres
i beretninga altfor lang,
Under dekke av denne kritikken av "venstre" føres det
fram kritikk av partiets tidligere riktige linjer over
for revisjonisnen, 51.a, når det gjelder første
Det skanes et falsk inntrykk av at det er mi-bevegelsens
"venstrefeil" og ikke revis ()nistenes k_asse'o=deri
som er årsaken til snlittelsene og ka-nen i fronter og
massebevegelser.
:ette
progra,nnatisk i beretninga
kritikken av S-Mn-l)s landsnøtevetak om de:-1 taktiske
hovedfienden fra 1959. Ut.::'orringa av dette vedtaket
inneholder svakheter, nen det var et uttrykk for en
prinsippielt riktig linje overfor den -oderne revisjonismen. Denne prinsinpielt riktie linja negeres og
fordønnes offentlig i beretninja.
g) ritken av "venstre" so:. 1 ikke samtidig slår fast at
"venstre" er en avart av hovedforma høyre og sjøl en
forn for revisjonisme, legger grunnlaget for en feilaktig
--)lassering av det som kaller sec- "venstre" i Norge i dag
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-10På den ene sida rovisjonistene, til høyre for A.KP(m-1).
rå den andre sida flere snå-grupner -)5. "den niotsatte sida"
til "-wistre" 'or A p ( .-l), I
av
heten er det ikke slik. Til høyre for =(!-2-2) finnes
flere varianter av sosialdemokrati Op; L-nodrne revisjonisme. Deriblant dens grensegrupper so ,.,71 slåss i første
"=" "4.-rnter-lasjonalefl".
linje rot oss
Disse gr=pone er ikke l- engre inn e -i noen "ven-tre" .-ase
de er høyre både i ord og innhold. 1-:øyreavvi:! :et i
kritikken av "venstre" „--,.j= det u=lig å gripe dissc
g'-unpenes karakter nr de sar over i å p ent høyre.
3eretninas "kritikk av ultra-"venstre"" tjener de_Jr
i vir::eligheten den hensikt å bruke krit-227,k av "venstre"
angripe virkelig venstre, den mar,c1stson nås:'Luc:::' til
leninistise linja, og forsvare li.p.ja mod forsoninr- og
strategisk allianse med revisjonist-partene. Den tjener
til å de:.-?e årvåkenheten overfor den vanligste høyre
for-2en av revisjonismen vec.' å erstatte (en riktige t,Jsen
med at hoyro er hovedfaren og "venstre" en farlig, men
slcjeldnere variant av høyre
den feilaktige
,
at "Venstre" er hovedfaren.
Avviet i kritikken av "venstre" er følgelig et modernerevisjonistisk avvik.
: ø--Trea-s-r-712.-_et i --sa
1..T.erkna( fra Lu
nunk-L
i.k. O pekte i sin behandling
snesielt på at ST:r_ var utilfreds me r . punkt
I saband
-• . .
=ed det gjorde I et eget vedtak oL dette nunktet.
sier at 4.i.4. ikke er skar--)t og 2resist nok
formulert. ';anticl ig gir det tilslutning til hovedinnholdet
i punktet.

Vedtaket

understreker at mi-bevegelsens far;lii-ze hovedlinje
19.59 i hovedsak har vært riktig, sjøl o.:1 det har vært
feil, og avviser forsøk på å beskrive , den faglige

Vedtaket

siden
gjort
hovedlinja so= i hovedsak fei I.
Denne 2iktir. e kritikken fra 1I tar sikte på først og
å få en g rundigere kritikk av h ø y reo r portunismen i part.:ets

faglige

.

særlig :ed vekt --)å.as?, vise disse feilas

moderne-revisjonistiske haral'Iter. kUs mening er at fo å
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-19i - full rettferdi,snec, trengs det gruyte dette s p ørsmå_et,
ndigere undersøkelser og diskusjoner. Cånne underskelser
og diskusjoner er ennå ikke gje=olført. AU ser seg derfor
ikke istand til å gjøre vesentlige .2orbedringer i'punkt.;
slik so..-n den står.
sendes derfor ut uendret i forheld til fo2slae7et, =ed den kla.2e forståelsen at det ikke
re p resenter= et ferdlr; oppgjør ,ed h.cyre på fagligpolitikl •lens onråde.
Lrbeids p la=ene, s p esielt de store incl.ustriarbeidsPlassene,
og fagbeveelsen, or p artiets viktigste eksterne arbeidsfelt. .:? ølgelig vil et avvik i den faglige politikken forplante seg til de .'leste andre orråder Partiet arbeider på.
I-!øyreavviket i _,- agligpolitikken kos til uttrykk i beretninga
på 1. LU gjenno= bl.a, p riorieringa av ' fagli-e oppgaver i
arbeids?rogra.:Qmet, og P,le:-Ino det revisjonistiske forslaget
til faglig --)rogram ftr p artiet utgitt januar 1975. :Jet
har diss kjennetekna
Kovedfeila er økonomis;ne og nedvurdering av de politiske
kw,p op p gavene i faubeveeIsen. Unngå å følge masselinja i fagbevegelsen og G-beden gå inn for allianser
ned de faglige byråkratene. Snakke or arbeidsplassene
og fagbevegelsen son det viktigste arbeidsfeltet, .en i
Praksis unnlate å sette det sentralt.
Zkonoriisne. :?artiet har ei riktig linje =ed å ta

i

og kjempe for konkrete økonoiske krav og da skrav.
:Len høyreavviket isolerer denne kar p en fra d.e andre p o-• •
litiske oppr.7avene. I-:øyreavviket innebærer at ka=pen for
Politiske ===å1 :.eks. anti-im p erialistiske kasorsmål
osv, blir nedvurdert i fagbevegelsen. :Dette
kormer til uttrykk gjennom at beretninga unnlater så ta
opp andre sider ved det faglige arbeidet enn den økononisko dagskan p en og fagbevegelsens langsiktige oppgaver i kamp en for sosialisen # Og gjennom at disse hamp,oppgavene også blir neglisjert i arbeidsprogra=et c):: i
forslag til faglig program, Isoleringa av den økonoiske
dagskanp en fra de øvrige politiske kanPoPP gavene fører
også til at det blir lettere å skape et inntrykk av at
det er mulig . . 4oppnå enhet ned revisjonistene, fordi
høyreavviket bare tar utgangs punkt i den -tilsynelatBnde
enheten olii_økonomiske enl:eit,krav,

konwdsnen tjener det
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23faglige byråkratiet, sosialdenokratisnen og rev.isjonisnen.
i snevert,akono=istisk:_inje ned å behandle øk==.1.ske
krav isolert og blåse w .)-0 dere betydning i forhold til
andre krav har også forlanta ses ti: andre områder,
bl 0 a.

ti valkar:Ipen
::;et er ril:tig både å forsvare de borgerlig
e)
eokratiske rettighetene og å a taktiske hens yn f. eks.
det er
til fagforningsvetektor i partiets arbeid.
feilal:tig å berensc ka:npen innafor disse rammene.
går i rotsetning til dette så langt s= ';41
odta hovec..avtalen, noe son kom=er til uttrykk _

arbeids-

"jort med aller deler i. 7.:ovedavtalen som
progra=et
hindrer klubber og foreninger å kjempe for arbeidernes
interesser'. Det er ikke -Drinsir) ,:)ielt forkastelig å
1:en.:)e for at deler av hovedavtalen endres, men' her
står ingenting or at hele hovedavtalen binder
og må be::jen-nes. Dette er borgerlig
t særlig alvorlig utslag av høyreavviket er at sosialiperialisnen ikke behandles son noen kamponp c:cve for

fagbevegelsen og for --)artiet i fagbevegelsen.
Langlende . 2asselinje. Y. mobilisere :assene av arbeidere
so p er eller bør være ec-21e1A av fagforeninger -1,1 å ta
over .nakta der blir Ikis karakterisert sorg' hovec--etoden
for å utry-_".cle borgerskapets innflytelse i fagbevegelsen.
grunnlag av den
f) :alehen: -or :e faglige -,;yrål:ratene.
falske analysen av revisjonistene son en del av "venstre"
erstatter høyreavviket linja :ed lam-) og avslør ag not
de revicjonistiske pa=ene med enhet ned revisjnisrnen
not •høyre-sosialder 2o 7,-.ratene. I =aksis har dette betydd
)er og
bygge o-37 enkelte revisjonistiske faglige
hindre de nrogrescive i å innse at det er like rr:fdvendig
kaste ut denne delen av det faglige byrål:ratieb fra :::.!aktposisjonene son de høyre-sosialdemokratiske a=ene.
'_'.onsekvensen av denne linja er °_ erstatte arbei--2-2aristokrater,av en nyanse med ar -2eider-aristokraer av
en annen nyanse, og at revisjonistenes itnflyte'se øker.
g) 7,ons'.ekvensen av 'denne linja blir råtten borgfre.5. med ';'"V
i fagforeningene i steden for å kjee for å sp-:--)
rnary:isinen-leninisen og utvikle partiets innflytelse,
Det finnes ekse=p l er ,-)a at slik råtten borgfred har utvikla ses' i de siste åra og tilmed vært ,ed på ^ splitte
partiet lo:F:a..
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Undertrioritering av faglige spørsmål. i den eksterne
politikken viste dette seg bl.a. i Klassekwi p ens dekning av fa.glige snørs-zål i 1973 og i -partiets evne til å
drive solidaritets- og støttearbeid overfor arbeidska=er.
- Tonklusonen av denne linja blir a 4; - )or7erlie, sosialdenokrask og revisjonistisk politikk ikke blir nedkjer.pa
i fagbevegelsen. Lt SV får ha.sitt falske "vensre"alibi so:-. faglig venstreo-)nosisjon“ i fred. Lt
blir spredd og -.->artiets innflytelse ikke blir økt. Lt artiot blir et haleheng
nå revisjonisten° i fagbevegelsen do:: bare har en snevert
øk-monist3isk , dvs, rtyo=istisk
betyr det likvidasjon av nariet i fagbevegelsen.
4•1.5. ::øv-riket! det ant!-T-eralj3tiske
rbaidet.
Keyreavviket betyr ikke bare nec'trapingoy kanpen not
sosial±;Anerialismen. 'et betyr også nedtrapninR av an-pen
not UCL-i.-nerialis1.-len og støttearbeidet for frigjerings
bevec:e:cene. 'et har disse kjennetekna
Ut fra den snevre økononistiske vurderinga av hva sen er
nartiots b_ovedo-Dngaver vurderes solidaritetsarbeid for
frigj
son kjerner not innrriali=en son
en liten o-nr,ave
so- en stor og sentral permanent on-ave for leartiet.
Tette bety-2 at partiet ko . mer til å svikte sin oppgave ned
å proacandere for de norske nassene at arbeidsfolk i
Horg° har fe l les Interesser ned de kje!-?- p enee folk i den
3.-ferden oR nå alliere seg ned den :_ot ir::neria1isme2 og
reaksjon.
Nedvurderinga av solidaritet-3arbeic:et betydde at det blei
gjort lite med =ndo-kina - partiet sentralt og :01Ça1t
unnlot å grine inn for å støtte SOLZC1 - organisatorisk
og hindre at SOL=I - gikk kraftig tilbake
sv=t lite

med andre frigjøringsbevegelser ut over Indokina (litt
ed l'alestina). Det førte ti l at partiet ikke har tatt
op støttearbeidet for de titall frigjøringsbevegelser

som kje:--:)er :-ed våpen i tre_verdensdeler ut over Indokina
-2alestina.
- ette har gitt revisjonistane frie hender til å:pre
sånne løgner som at den viktigste forn for solidaritets-
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støtte den revisjonistiske folkefronten
arbeid nå er
Chile i • eksil. :Jet har gjort at revisjonistnne har
kunnet tire fra:. r::ed løgner av typen "Sovjet støtter
friRjøringsbevegeslene - frigjøringsbevegelsene støtter
.Covjet'.
Høyreavviket innebærer at partiet har unnlattt å bruke
et viktig niddel for å vise forskjellen i politikk på
det L2arxist-leninistiske p artiet (); alle andre partier

at bare ko=nunistene virkelig støtter
gelsene.

frigjøringsbeve-

'?et betyr at 'Partiet har unnlatt å bruke et viktig middel
for å oropa:2andere
o;- nødvendigheten av å
følge

den væipna folkekri-ens vei i fors varet av nas'onen,
og dered unnlatt :=A, bruke eksenpet fra frigjørings-

bevegelsene til
og svekke

styrke den revolusjonære linja i 118rge
sosialde-lokratismen og revisjonismen. Det be-

tyr at partiet ikke har kombinert oppgavene riktig slik'
-.
Lenin l=er oss det itesen
ka= :not iwperialisnen
uten kanp
o' r
itråd med hele nedprioriteringa av anti-imperialistisk
«a•••nn•n•ff...a

arbeid og den'nanglende forståelsen av dets strategiske
betydning blei :let ikke sti .t son noen =gave å utvikle
solidaritetsarbeidet
arbeids-Plassane o(c,
industri-

_ i

'Proletariatet. 'ette svarer til høyrel yr._ ja allmenne
unfdervurdering av Proletariatets rolle.
::onsekvensen av høyreavviket er at p artiet ikke oppfyller
sine smesielle for- p liktelser som et kommunistisk parti i
dnn
i,perialistiske delen av verden : å mobilisere
proletariatet og folket til 4 støtte de undertrykte folkenes revolusjon mot innerialisnen. :'_onsekvensen er at
partiet svikter sin op p gave i å utvikle vår del air alliansen
nello:-1 proletariatet og de arbeidende folkene i don 2. og

1.verden og folkene son kjenger not imperialis=e
sosialin p erialisrle i den 3.verdon. Konsekvensen er

sosialsjåvtnis= og

revisjonisme.

reavviket i p ro pagandaen for sosialisnen.
Køyreavviket trekker den konsekvensen av den snevert donomisk-reformistiske innretninga på partiets arbeid at det
er et mindre viktig spørsmål å drive propaganda for sosialisneu. Ekse=p ler o ingen klare retningslinjer for at sosialismen skal =re en del av 1.3..iai-Erunnlaget

7

Og

74.
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MI=

r Den nan,e-lende vekta p å propaganda for sosialismen i va i
son blei utvikla videre i Ilatter-:laker-ferslaget
kazipen:
9
"J)enre nedvurderinga av propagandaen for
for valEkw:Apen
sosialisnen er blitt utvikla videre av en del kaclre på lavere

7'

plan i nartiet. ne har villet gjøre den taktiske konsesjon
ved ikke å ta e2 .7) sesialiwnen i enkelte fronter
partiet
at det er
og alcqnsen".:leter til en prirsinniell line
w-t å ta o7)7-\ sosialis=n i .o_ihver 2ront or, enhver aksjonsenhet. i T r o-re i 1975 står Ikke den sosialistiske revolu
sjonen nå dagsordenen. 1:en 2roanda for den sosialistiske
revolusjonen står absolutt på j_ag-sori'enen, og er en av
partiets aller viktigste o pn sT:aver. Jen lwziske ::onsekvensen

•

av å ikke legge vekt på propagandaen-for sosialisnen er at

proletariatet ikke forberedes på sin historiske oppgav; og
p artiarbeidet degenererer ti: reformisne ();. revisjonisme.

4-.1.7. ::zreavviket i enhetsfrontsnolitikk
n
aNW

nWAMMIEIL

Høyreavviket i enhetsfront=rs:nål tar utganr , snunkt i den
feilaktige definisjonen av reviAjonisen son "småborgerlig"
"prog-ressv" "ven ,tre" og "en del av -ronten". Dessuten
blei det skaPt et inntrykk av at det etter kampen mot
alt var s .. ..ant en veldig brei og permanent front av klasser,
grunner og -?artier son retta seg not monopolkanitalen og
imneriallw-en allment - noe som i virkeligheten var illusjonsmakeri. 1-.)ete fører til følgende resultat : g r frontenes
N
a) _,'rontene tvinges til å gå på kne for revisjonisten°.

2,tterson revisjonist-nartiene skal vere "en de'_ av fronten"
"ingen virkelig front finnes Cerson revisjonistene ikke
er med" L;iø revisjonistnne nulighet til å stille ult'matun og diktere frontene hva de får lov til å gjøre og;
-5^,jbre:vez-'. å true med å bryte.
,en overf:atiske beskrivelsen av revisjon? sterte 50:1
"'_nnafor front en" bare de i kjef ten "støtter" ett eller
annet av fronte:Is krav, fører også i sin konsekvens til
kanitulasjon for DNA. For DILL er også i stand til å
denagogisk 'støtte" enheltkrav ror å vinn oeV M;sseorr-;ar l -.
sasloner, og frontene kan bare avvise denne ty p en mor
deriske =favnelser ved å vise at DIlLs politi '_k son helhet
i virkeligheten i nraksis notarbeider frontens 'Tsunnlag.
.0MOMM•Mffie MMO
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Dette blir umulig -for fronten når den ikke kan gjøre
same type helhetsvurdering av revisjonistenes ord
kontra praksis. ./et denne høyrelinja har fort til kapitulasjon overfor sosialde:okratene har vi sett bl.a.
i samband med Tri 1.,-2ai flere år

p;21

"Partshet" forvrenges til å bety at frontene ikke
skal ta stilling til politikk dersor dette betyr at de
blir nødt til å ta stilling mot et "venstrepartis"
progrwe.
"^jartUdshet" forvrenges til å bety at frontene skal

stå "midt ,_ellom CV og .k1(m-1)". Når SV beveger seg
en kilometer tii høyre, nå fronten gå en halv kilometer
til høyre. frontens politikk sleper etter revisjonistene.
"Partiløshet" forvrenges til å bety at forholdet til

.narciene or det avgjørende i fronten og snesiet forholdet til CV.

erned overdrives SVs betydning og stilles
- over betydninga av massene. Den riktige definisjonen
av partiløshet blir negert g at fronten skal mobilisere
de -p ar tilase massene dg bygge på der,, uavhengig av hva
ledelsen i :3.e borgerlige partiene sier.
Lt sosial . innerialismen ikke sees som frontspørsmål
fører
seg yttert skaldelige følger både for massene og for frontene. Det gjør det umulig for frontene
å ta stilling til brennende spørsmål i massekampen.
.2Icsempe o `sovjet
fiskergrensa. Det gjør at sosial-

_

ierialistiske agenter han ferdes fritt og åpent i
fro! ,n uten brennnerkes og tilmed hverve. Det gir

dem våpen i hendene -'i frOnten

' ot marxist-leninistene,
fordi de kan framstille det som on komrunistene "splitter
de progressive :ref tene" når de kritiserer og kjemper

:)et hindrer frontene i å
utvikle seg skrittvis i retning av den nasjonale enhets±'ronten mot i=nerialisnen.
g) "::lippekort til aksjonsenhet" for SV betyr å la revisjonistenc he ste fruktene av svære front-aksjoner der

ram

.

.
.

partiet gjør arbeidet og mobiliserer massene; og SVs rolle
er å levere en :taler og kassere inn blomster til seg
sjøl etterpå som "aktivistparti", — '2ksempel g Demonstrasjonen i Oslo tidli- 1974 under Trædal-:Tintexaksjonen, Dette er onpbakking av den moderne revisjonisen.
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-25Dette innebrer agså at frontene ikke blir brukt sorl
et middel til å rive den revisjonistiske bevegelsen i
stykker ved å vinne over medlemmene og sy:-.:patisørene
s= -støtter fronten mens lederne blir stående utafor.
F.øyrelinja i front politikken er ei linje for å la
frontene støtte SV og SV splitte frontene. Det er ei

linje for å bruke frontene swi redskap for strategiske
allianser med n r isteden for å bruke frontene som et
middel til å organisere massene ti:1 kamp not reaksjonen
under ledelse av proletariatet og ko
7:onsentrasjonen 0 -el SV er også feilaktig fordi den hindrer
en riktig forståelse av nødvendigheten av å konsentrere
frontene om å forene seg med og mobilisere massene og
utvikle sitt arbeid i proletariatet. Igjen
s p esielt
et eksempel på at høyrelinja betyr nedvurdering av
proletariatets rolle.
Det er viktig

slå fast at nettop p i samband med frontspørsmålet har høyreavviket foretatt en del av de
groveste og :iest åpne £2 .z:LLI= av marxismen-leninismen,
dvs. tatt deler av klassikerne (Dimitrov, kao) og forvrengt og mIssbrukt den for å fjerne ..--,arxisen-leninismens virkelige innhold, og samtidig ignorert andre
deler av klassikerne (Lenin or revisjonismen) som ikke
passet hcyreavvikets revisjonistiske hensikter. Dette
viser hcyreavvikets revisjonistiske karakter o bruke

marxismen for å

tiintetgjøre marxismen.

L.I.S. Ii2/1=1-1i E't°1-ILL=11=2=2J.
Høyreaaviket nådde sitt absolutte toppunkt i partiets
eksterne politikk i samband med stortingsvalgkampen 73.
Hoved sida ved denne valgkampen var feilaktig og revisjonistisk.
Denne valgkampen viser et bredt spektrum av revisjonistiske
feil :
:A tvers gjennom feilaktig, skadelig og likvidatorisk
linje med å k-ome fram til front med =,
SV sentralt.

og seinere

Det blei gjort framstøt med sikte på reelle forhandlJnger
både overfor
og IT:Ç.P. I reelle forhandlinger ned
NKP blei det tilmed lagt opp til fellesfront med
overfor
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-26tillegg til disse råtne og feilaktige initiativene
e)
blei det tatt initiativer til enhet ned CV som ikke bare
var p olitisk feilaktig, ren også praktisk umulige, reint
illusjonsilakeri overfor massene.
'-:øyreavviket førte til at partlet ensidig gikk i= for
en råtten borgfred med CV under valget ut fra linja med
at "SV er proressivt", "det er bedre' folk stemner SV
vil vinne folk -Pra. SV
enn at folk ste-finer =." og
gjennom å kline seg innpå SV". '-)ette hjalp Sir til å
holde troppene sine sammen (:)_7 førte til forvirring og
overgang tIi. SV fra w41-bevegelsens medlemmer og sympatisører.
;en råtne borgfredslinja innebar at partiet i valgkampen

med åpna øyne unnlot å ta onn sosial-imperialismen og
dermed svikta den anti-L;)erialistiske kax2pen4
f) Høyreavviket førte til at partiet ikke bare slutta ensidig borgfred med 3V, men også oppga å føre revolusjonær
propaganda for sosialis=n og not parlamentarismen i
valgkarp en. -,osialis-;een blei nevnt, men ut-en at det blei
slått fast at den bare kan nås gjennom en voldelir, revolusjon der den gamle staten knuses og proletariatets
diktatur o=ettes. :artiets representanter forklarte
nødvendigheten av revolusjon bare når klassefiendens
journalister ressa de:: til det. Under dekke av -1=p
not "venstre", og fordi dette uttrykket blei rissbrukt
av "venstre"-revisjonister, blei "revolusjon= valgkanp"
tillned brukt som skjellsord.
g) I steen for å snre revolusjonære ideer og avsløre
borgerli fe-demokraturet, ga hmyreavviket hele valgkampen
en snevert ø.-Vono_Äistisk o reforl.istisk innretning. Krav
blei fremma uten at det :- l- art blei angitt at revisjonistnne
og sosialdenokratnne dreiv demagogisk svindel med de
samme eller liknende krav, og uten at det blei skikkelig
forklart
metoder rrias^. måtte brukes om krava skulle
kunne seire. :ropagandaen . rundt en del av krava blei
lagt opp etter mønster av der borgerlige martienes valgkampmetoder med forsøk på å skape "sensasjoner" *
bor;erlige aviser/radio/TY ved å komme sted "utspill"
fra IiT. 3åde denne formen og innholdet i en del av
"ut ep i - lene" (b l .a, henvendelser til de antre partiene eks. trygdehetsen) var egna til å skape parlamentariske
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27illusjoner. "Dag: si-amP"-valgkamp .en som ikke satte dags--

k

irul

i on strateGisk sammenheng rydda i virkeligheten veien for revisjonistenos demagogiske reformisme.
::øyreavviket førte til at det blei lagt ensidig vekt
er p å bekostning av hva slags ner
på å få :Iyo
dy p tgående rraultater valgkampen kunne føre til. -ferfor blei det lagt større vekt på masseutc:eling av 1:-!ateriell enn på å drive p ersonlig massearbeid og vinne
kontal:ter.
Under dekke av viktigheten av å vinne stemmer_ blei det
ska p t illusjoner om hvor vidt partiet kunne nå oG hvor
ønsi:
.'et var at folk ste te p å RY uansett grunnerf or blei linja lansert ,:sec: at skillelinja
laget.
:Køyre-sosialdemokratiet of: RV,
skulle trekkes
og alle som hadde noe å si på høyresosialeemoratiet

j)

skulle i::ke finne noe i :~:Vs program som hindra dem i
å bytte side. -- eint bortsett fra at utvanninga av
Prof,ramet i -mg sjøl var høyreopoortunisne, så var
det illusjons_iakeri å innbille partiets medlemmer og
tilhengere at det var muli[- for ',V å vinne for seg
majoriteten av c'3 som hadde kri tikk av :DT/. i 197'3.
ValgkamPen blei ikke innretta på p roletariatet, dvs.
på partiets klasseessige grunnlag og viktigste arbeidsfelt. hverken parolene, propagandaen eller organiseringa
av kreftene i valgarbeidet stilte p roletariatet i

sentr=.
i:) Det blei aldri Gjort noen skikkelig vurdering av
sikkerheten.
1) Det var ikke i p rinsip p et gærent å lage RV og stille
o p p gjennom den. 1 , en for:nen front fungerte i 1973 som
et
til høyreopportunismo i valgprogrannet Gjennom

ideen o at " p artiet kam delta
ikke-revolusjon=t prograrri".

i en valgfront med et

m) Ved opprettelsen av RV sentralt blei det raskt samlet
del enkelt p ersoner uten at det blei gjort skikkelige

/-1

en

vurderinger av on det kunne vere skadelige elementer
blant dem som det ville være uheldig å bygge o pp på
lengre sikt. --2ksterne ledere av .T),V fra 7T, son alt
ea hadde en tvilsom historie, er seinere blitt ekskludert
fra part :_e.
_Wc deltatelse i val karp en hadde . den gode sida at den
gjorde partiet kjent over hele landet for hundretusener
Side 28 og 29 mangler i vår original
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-30- ..
Lvviket førte en p eriode til at U2 ikke konsentrete

seg skikkelig o ungdo=ns masseorganisasjoner.
som "LIs eser_ linje 9 dor.ünert av avviket, ikke kunne
styrke 7Ifs organisasjon _len 1-åtte svekke ,:en, fikk dette
dobbelt virkning og tillot reaskjonære retninger å styrke
seg organicatorsk i unc:lo=ens masseorganisasjoner.
Lvviket gikk inn for intern liberalisering av u g , o p pløsning av den deckratiske sentrali=en, nedtrapping
av aktivitetsnivet og disiplinen, av den indre politiske
skoleringa og studiene. -.T.ette virka o pp løs.enCe på UF.
Avviket forvrengte Wi's orr:aniato-riske a-:_tonor:i overfor
partiet til å gjelde fullstendig no:fis i - uavhen:±ghet og
pekte i retning av å 613. ei kile :-el3on 'JF og partiet.
Dette var -.De et uttrykk for at det fantes å p ent p artifiendtlige str=ninr,-er i T.1, og' det styrka slike strømninger.
Ca=en med den organisatoriske liberaliseringa viser
dette avv1ket:;l1kv g dat=iske karakter det peker not.
--å s p litte P artiets U.7 fra p artiet, nedlegge
g) in.-en i' tar, ingen skolering og disiplin, atskillelse
fra Partiet c); nedleggelse - Cet har vært resultatet og
ofte til-.3ec:' den uttrykte hensikten ed revisjonistones

og sosiaide.'okratenes
Lvviket uttrykker
sosiale. eokratis:: og revisjonistisk Politikk og ville
føre SU_T(--.-1)/:W= inn pa den sa=en veien som det.
Gamle =g
3Tøyrea-r-fil-_et
Partiet har hatt en riktig p olitikk overfor -Jen nye kvinne-

bevegelsen
å støtte oppretelsen av en partiz,olitisk
uavhengig kvinneorganisasjon, sos tok ut ,.Tangsnunkt i det
nivået :.assene som ønska 5_ bli kvinneaktivister var på,
bygde p å et ninim=s p rogran sori' kunne gjøre det lett for

dem å slutte seg til, og la hovedvekta nå dagskra-fr o _yenne
no/itikken bar kameratene fulgt i 7TJT og den har lagt grunnlaget for Krs kraftige vekst. Det er likevel nødvendig
slå fast at det har vært store og alvorlige feil i m-1
bevegelsens :vin-ncarbeid helt siden F blei stifta ved
årsskifte 1971/72. Lv-i-ika har dreid seg om store høyrefeil
i det p olitiske :-runnlaPs
et og taktikken, ivviket har blant
s.e0c
an=et hatt disse kje=tekna
.emvffic asWeili,nDua 1c.•n••

u
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Kjerna er kon e 4 0ner til op p ortunismen - ikke først
og ira:Asb bil den nye og gamle borgerlige feminismen
re p resentert ved . individer og uavhenL;ige grupper ("ny. ,..-s eministene"), nen førSt og framst til soSialdemokratene
og revisjonisten°. Nødvendige konsesjoner til massenes
utviklingsniv (Inklusive nødvendige og riktige konsesjoner til kvinneaktivister p åvirka av feminismen) er
av høyreavviket-blitt utnytta til å ånne for konsesjoner
allment overfor revisjonismen og sosialdemokratiet.

Nødvendigheten av 3.. bygge

et minimilmsprogram er av

høyreavviket blitt utvida til å bety nødvendigheten av
et progra= co.:
: slett ikke definerer hve:. som er venner
og fiender.
dette r2r=nlaget har

i sentrale plattformer og
uttalelser nesten helt unnlatt å gi noen skikkelig peke-

pinn for hvem fienden eri,og hven som er venner, noe som
igjen har skapt store vanskeligheter. når det gjelder å
nobill ere .
til kam p mot reaksjonen.
T3ermed kosi

også til å mangle ei innretning på arbeider-

klassen og på å spesielt trekke arbeiderkvinner inn i F.

:ette er ei linje for ei smbor6-erlig KF dominert av
intellektuelle jenter og deres 'probleer. :?isse
•
gruppene
er viktige for
som absolutt må kverve dem og ta hensyn
til dei. 2-en høyrelinja vil i praksis la den vare beste=enc:.,e fpr K-J3's politikk.
:ri? har mangla ei prinsippiell holdning til imperialismen
generelt og sosialim p erialisnen spesielt. jette har
gitt seg slike ekstreme utslaz som den gangen
fant
kunne støtte "kvinnene i Vietnar-:", orvar det stor tvil om.

bare

tilned det

K--r s linje :sed " partiløshet er å legge seg midt mellom
!-_W , .=-2"
høyreavviket i prinsip pene gjorde at
KF viste seg-fornvarslos overfor DIIL og SV i eksterne
taktiske snill der revisjonistene/sosialdemokratene i det

hele tatt gadd prøve å

spille, og er blitt et yndet of-?er
for revisjonistisk infiltrasjon og splittelsesvirksomhet.
:et har lat grunnlaget for at revisjonistene både bar
kunnet ta IF til inntekt for seg og sabotere XF av
all kraft.

KFs p rinsi-)pløshet har gitt revisjonistene forskjellige
avskygninger, alle sammen uhøyre", en stradende sjanse
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-32til å posere son "vens-re'l i fronten ved å pakke sine
(delvis
reaskjon= paroler or-. spilttelsesforsla2;
at " - IT ikke har noen
formelt riktige) kritiske f-aser
politikk". I kee:,.-p en _ot dette har høyreavviket gjort at
slå over
en del kare har ejort et ar i;; overslag
i sue-T7 er, brødpoitisk høyre, avvise alt rwrisjonistene
av denor,rogiso ,--run= snakker or2 so g helt uvesentlig
for kvinneka=en (strategi, undertrykkelse i hjemylet,
seksuals-pørsYnål osv.) og tilmed sjøl forsterke høyrefeila i 2JT,e linje.
:.icyreavviket har også rart med seg neglisjering 'av arbeidet
med å skare en sterk organisulo for Y,3--n og arbeidet
red egen 2ro-par. anda. bade 2or 1: og for partiet. Dette
har letta revisjonistenes herjinger og gitt tallmessig
og organisatorisk meget svake opportunistgrupper et
totalt overtak i -pro7)agandann.
Siskilt alvorlig er det at partiet i lange perioder har
unnlatt å føre -fram sin egen anal se, og dermed også unnlatt å veilue' kommunistene o„; andre fr=skredne deler
teorien.
av kvinnebevegelsen med den marxist-lenini
•
:ette betyr 1. la de beste elementene stå forsvarsløse
mot revisjonistiske og begerlig-feministicke
ideer og
la slike ideer spre seg u ten motstand
i fronten, I virkean
ligheten peker det i retning å likvidere partiets ledende
rolle ! kvinnebevegelsen.
i) Dersom høyreavviket overfor
blir tj i lat å utvikle seg
til sin ytterste konsekVens 2 betyr det med nødvendighet
at den nye sterke kvinnebevegelsen likvideres.
2 å

4.1.12. -.22reavvi7:

oe. o-p n• c--Ir-n eringa av =C-kampen.

3eretningas
..

o2pSummering av =C-kampen er grovt høyreom2ortunistisk. :Den unnlater å behandle =C-kampen som en norsk
klassekam-o
peke
1-1v=11-en betydning den har for klasse-

-s3en unnlater å gi noe riktig bilde av
motsetningene mellom =-1-notstanderne, 2
- en peker ikke på
at noen borgerlige -holit!kere gikk mot =C fordi de representerte interessere til deler av borgers -s_apet (det byråkratiske bondemonopolet.) Den eeker heller ikke på at de
revisjonistiske lederne under =C-karmen opptrådte som
streikebrytere, sabotører or; anti-kommunister. -der or
klarer den heller ikke å levere noe prinsipielt riktig
kreftenes utvikling,
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forsvar fori==. ermed unnlater den å slå tilbake en
revisjonistisk ide som fantes i partiet ved stiftelsen
at det var unødvendig og skadelig å opprette A=. Denne
ideen blei intenSt• propagert av revisjonistene, og den beredte grunnen for høyreoverslaca i front-politikken.
Ikke bare unnlater beretninga å forvare ml-bevegelsenes
,.;corartete =-arbeid. 1-:en skjonnmaler også revisjonistene
faglige utval), og overdriver deres innsats, oc
forklarer ikke at :el-erne og revisjonistene ikke var med i
kampen not

ut fra strategisk sammenfallende inter-

esser. 3er-led er (len med på å skape illusjoner om munn:heten for strategiske allianser med revisjonistene. Oppsummeringa er også prega av en høyrefeil i forholdet ti:
sosial-im p erialisen son utvikla seg under =C-kampen.
den spesielle situasjonen som hersket under =C-kanen,
og særlig i tida foran folkeavstemninga i 72, var det riktig

ri:-bevegelsens hovedoppgave. n'en i ly av denne
riktige prioriteringa skjedde det også et overslag.
Det utvikla seg en tendens til å la 2EC stå fram som allment .farligere enn sosial-imp erialismen, og la kamp en mot
å ha =C

C fullstendig overskygge kampen not sosial-imperialsimen.

Oppeumwringa av ZW-kampen er viktig, fordi den var et
avgjørende ledd i høyreavvikets utvikling fram -t3
gjennombrudd i .-eartiet,
4.1.19.

11=reavv'ket

klassew21x2ez.

1:1-bevegelsens klasseanalyse :lar alltid i b.ovedsak vært
)en har definert fasen i revolusjonen riktig,
riktig

klasseall±w_sen proletariatet som leder brmder-2iskere
or; samler restn av folket rundt seg riktig, slått fast
at mononolkaT,ita:en

makta og stotter seg 1-.)

lisnen, og at =-LO.-JJo ,e-n representerer nonopolkantialen.
i en gjenn= historia har denne klasseana l ysen gått fra .å
være lite skarpt definert til å b l i relativt skarpere
definert. kror skarpt definert klasseanalysen behøver å
være er avhengig avmi-bevegelsens utviklingsnivå og
=gaver. ;on videre utviklinp:a av analysen skjer gjennom
politisk kaup og vitenskapelige undetsokelser. novedsida
ved den klasseanalysen som blei innført i programmet på
1. L: var at det representerte et skritt i riktig retning
gjennom en skar--)ere definisjon av forholdet mellom klassene.

Teser om høyreavviket (1975) – publisert på nettet av Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no/ml-historie/) mai 2011

Men samtidig inneholdt denne klasseanalysen viktige uklarheter san delvis uttrykte noiltiske motsigelser og delvis
a rom for vde tôikninger Følgelig finnes det både
saker so: er nrea av høyrelinja og saker som gir rom for
høyrelinja. Noen av disse feila or . svakhetene
a) Hoved=tsigelsen blei definert son en motsigelse mellom
mono-2olborgerskapet og folket. Dette blei gjort, uten
i.kke-riononolistisk bo=e-Jeskap
at motsigelsen
på den ene sida og roletaratet or- andre arbeidende
klasser på den andre sida blei behand'_a,
Lotsi,e;elsen mellom mono-3olborgerska 7-)et ore det arbeidende
folket er et uttrykk for den grunnleggende motsigelsen
under ka- p italismen mellom proletariat og borgerskat.
Men motsigelsen =ellon --roletariat og borgerskc) går
o-så nello_ det ikke-monopolistiske borgerska p et på den
ene sida og. proletariatet ( med =re allierte)- p å den
andre. Det ikke-r=opolitiske borgerskapet står i not
setning til det arbeidende folket både fordi det politisk
allierer seg med og underordner seg det herskende mono p olborgerska2et, ( som det ser som garantisten for at
borgerskarets diktatur'og den ka ,.-)italistiske samfunnsordninga skal fortsette å eksistere )
fordi det
bygger sin eksistens son klasse p å at det
nroletariatot og de arbeidende massene,

2121 -.5-bytter

?et er to grunner til at vi skiller

nononolborgerska-et og det ikke-nonoolistiske borgerska-3et i
Horge. For det 2=c1;e fordi ;.2ononol - -)orgerskanet har
stat =akta, mens det ikke-nenonolistiske borcer-3ka?et
ikke har stats- , ata, 2or d:t andre fordi :Iono-DDJ_ene
dominerer øko:Inmieno økonomisk hersker det både kant,
og enhet, både avhengighet og interessemotsetninger i
fo'ho1de. mellom det =ono r)oliStiske og det ikke-monopollstiske borgerska,-)et, 1 .:en den allilene tendensen er at
det ikke-monopolistiske . borgerskanet nå ta diktat fra
mono p olene, og enten bli knust eller onpslukt af deme
- ette gjør det vitenskapelig korrekt å trekke et skille.
Men det er samtidig feil å frammtille motsigelsen mellom

_.'ionopolistisk og ikke-nonopolistisk borgerskau J. dagens
Horge som så stor at det kan bli snakk om at deler av
borgerska-)et skal skifte side i klasseka::-,en.
com vi skiller mono--)o l istisk og ikke-nonopolisisk borger-
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s.kap, nå vi slå fast at i Norge hører det •ikke-nononolistiske bore-erskapet ti,: i nono7)olborgerska p ots leir.
X.Lx
Ut fra dette får vi følgende ''efinisjon av de to sidene
i kiasseanpen i Jorge o := å den ene sida 1:onopolborgerskapet . s ed det ikke-nononolistiske bor. :;erskapet Då sin
side. 2å den andre sida proletariatet i ledelsen for
det arbeidende folket. Uklarhetene i behandlinga av
hovednotsigelsen og det ikke-nono p olistiske borgerskapet
åpner :..uliuheten for andre definisjoner av de to sidene
i klasse"2.-.a:-.: , 3n i Horg°.
(led ikke-onopolistisk borgerskap penes her storborgerskaPet, eIellwlborgersl-aPet og s riåkapitalister. 31-åbor c,;erska , _et son lever av eget arbeid rekner vi son en

er-en bor ser'kia--e son v-; ikke inkluderer i det
egentlige bor gerska-Det. Til proletariatets nær: este
allierte rekner vi i følgende rekkefølge : halvprole-

tariatet, fattigbønda og de fattir'e fiskerne, srogressive
studenter e-; intellektuelle i byene. (:)enne opprekninga
er grov og ikke strengt vitenska-Delig). .=roletariatet
har også flere allierte enn dette (blant iIke-halvproletariserte funksjon=er, meilonbønder, sjølstendige
småborgere i byene osv.,, .'en et større vitenskapelig
arbeid står igjen for å slå 2ast hvilke deler av c'e snåborgerlige laga og k' assene 2roletariatet kar, rekne
..7e0 å vinne for seg. Cantidig so: vi slår fast at proletariatet kan og nå arbeide fpr å vinne snåborgerlige
lag, kan
ikke gi sli p° på den nairxistiske Çiefirrisjonen
av s:Iborgernkap et son vaklende. ,et betyr
, 'at de snåborgerlige laga og klassene vil dele seg i forskjelle

skikt, noen p olitisk fraelskredne og andre tilbakestående.
Vi kan ikke rekne det sota sikkert at proletari4tet kan
vinne alle s:e-,åborT,:erlige lag for seg i den sosialistiske
revolusjonen.)
-.Jette var egra til
ska 'se illusjoner . oin :-.1uligheten for

forsoning re ion proletariatet de arbeidende bøndene
og fiskerne --)å den ene sida, os. ikko-monopolistiske
ka-T.italister på den andre. .et uttrykte et ' hoyrcavvik i
retning av å definere den IT-ulige revolusjonære.klassealliansen rundt p roletariatet for
Arbeidet _;ed =l-bevegelsens klasseanalyse begynte ned
studier av den moderne revisjonisten :::leven. Ill [i.
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-36klasseanalyse har son mål å forsone proletariatet og
legge_ grunnlaget for "en anti-monoborgerska:,. et for
dvs. for at revisjonistene
folkeregjering"
får del w regjeringsmata under kaitalisraw.. 'Ti har
avvist ha., nen denne høyrestudert
feilen i klasseanalysen er bl.a. også et uttrykk for at
påvirluiing fra den :oderne revisjonicen, bl.a. via
-_leven, henger =gjer.
et gjøres ingen, skikeli e forsøk på å definere lakeiene,
le;ges grunnlaget for en snevert formell 'inisjon
av hver: son tilhører klassel'ienden ut fra deres eiendom,
inntekt eller ledende --)lassering i mono p olenes o=anisasjoner, og det klassefienden :-an mobilisere undervurderes.
Det gjøres ingen skikkelig behandling av klassefiendens
statsa pp arat, spesielt vol dsa p paratat. Det betyr at progrannet ikke i tilstrekkelig ,; .rad ro p er et varsku on
hvilke sv ,2re riaktmidler og organisatoriske resurser
fienden har. Det er i tråd med høyreavvikets nedtoning
av spørsmålet om revolusjon våren 73.
de byrkrat-kapitalistiske monopolene behandles ufullstendig. Bondemono p olet ,er ikke tatt tered pga. motsigelser

på
Den ledende, største or

viktigste klassen T3,- folkets side,
proletariatet, er behandla ytterst summarisk. Dermed blir
viktige spørsål i samband med klassekreftene i Ilorge
stående ubesvart.
f) Deriblant s pørsmålet wi arbeideraristokratiet. /-..t det ikke

behandles gjør at progra.: " -t ikke gir

noen fullverdig
analyse av hva som er sosialdeokratenes og revisjonistenes (altså borgerskapets) styrke i arbeiderklassen og
--bevegelsen, og hvor støtet not dem må settes inn. _L partiet
har det vært en tendens til å se arbeideraristokratene
bare son Pamp er ( eller borgerliggjorte enkeltpersoner)
Of ikke også som et tynt skikt i k1as222212.1, som dessuten i lange p erioder har klart å lede neste p arten av:
klassen. :ette er Lenin g analyse a- arb.aristokratiet. At
dette ikke er behandla er et resultat av press fra en
høyrestrømning som påsto at "arbeideraristokratiet er
ikke så vikti(:".
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g) Deriblant spørsmålet on p roletariatets avTrensnin fra
andre klasser. .A.t det ikke er behandla, åpner for revi-

sjonistiske analyser som definerer store småborgerlige
og borgerlige lag av "lønnsarbeidere" som er funksjon=er,
arbeidsledere, intellektuelle osv en bloc inn i proletariatet. 'ette avspeiler _Yp tsic.-elser om definisjon ''tv
avgrensinga i partiet,
h):Deriblant spørsmålet om 1-12=2:2=1212I-.21. At det ikke
slås fast at p roletariatet i storindustrien (0.1.) er den
viktigste og mest ledende delen av proletariatet, åpner
for å konsentrere partiets eksterne arbeid om de minst
sentrale delene av proletariatet, drive falsk propar;anda
on "goe klassesamnensetning" uten hensyn til hvilke deler
av proletariatet det dreier seg om osv. Det uttrykker

hcyretendenser i retning av å ikke forstå kjerneproletariatets s p esielle betydning i tida rundt 1. L.
kile disse feila peker i retning av å gjøre fienden for
liten o,,-; svak, og folkets krefter for store og hoMogene,
sanmenlikna med den objektive virkeligheten.
1 tillegg mangler denne klasseanalysen en helt eksplisitt

definisjon av den sosialistiske revolusjonen i 1Torge som
noe som skjer uten "demok r ati ske" mellomstadier, ved en
revolusjon i ett sla, direkte fra monopolkanitalismen.
Dette
en svakhet og uttrykte ikke ett avvik n 1. LK,
ettersomen slik karakteristikk av den norske revolu-

sjonen sikkert ville blitt . ført ' inn i programmet dersom
det tir' r iktig at det ikke
spers-iålet
står der. ror sett i sammenheng ned summen av de andre
feila, så åpner denne uklarheten ;'or at det i indre
kamper i
skal kunne reises tvil om revolusjonens stadier,
og gir et innsett for den revisjonistiske teorien on et
"antimononolist 4 sk stadii.u .:" i et land sow, 1Torge•
riktig
analyse av stadiene i den norske revolusjonen er aldri
gjort til hele partiets eiendom.
k) Det må derf,or
. su=eres opp at klasseanalysen son blei vedtatt p å 1.1,M tross den riktige hovedtendensen inne holet
uklarheter, svakheter og enkelte feil påvirket av høyreavvike i;, som gjorde at den ikke var et tilstrekkelig godt
vern for p artilinja på det tidspunktet den blei vedtatt.
Det uttrykker en høyrefei/ at den ikke blei skjerpa
ytterligere i definisjonene. _-:et er fortsatt ikke vår opp-
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n

gave å ska p e en klasseanalyse som gjør det mulig for oss
a raskt p lassere ethvert vanskelig grensetilfelle, men vi
må vwre klar over at vi ikke har løst o pp gaven med utvikle ei klassea=alyse som avgrenser oss -:ot revisjonist'

iske ideer i og runct partiet.
_a_y_1-.12y_r a-ly :IT:eti en eksterne...pol:i:tikken.
Behandler vi alle oinråeler undet ett, ser vi viktige felles

/ 1- •

trekk
T'øyreavviket er snevert refor Ynistisk og økonomistisk. ;.-2)et
avsj,3.er caL,s.,:_ampen s ,- aroler fra L=pen mot revisjonismen,
mot i:-;inerialis:2en, for revolusjon. Dermed blir dagskannen
perspektivløs, og det trekkes ingen grenseskiller mot
opportunister med militant r-formistisk demagogi for
dagskampen.
liøyreavvikets eksternpolitikk er ikke innretta : ,. 3a mobilisering av proletariatet wg viser ingen forståelse for

,

roletariatets ledende rolle. :,.(Jyreavviket innretter ikke
det eksterne arbeidet på proletariatet og stiller ikke
engang dette som noe problem, til tross for at det er
nettopp i mobiliserinca av proletariatet - og spesielt
fra industrien - at har vært svakest t il rå f.eks.
1. mai, andre aksjoner. 1- ette er ikke bare partiets
svakhet, :et er hele den progressive bevegelsens svakhet.
frontene er prega av veldig svakt innslag fra industriproletariatet, og veldig liten innflytelse i industrien (7 er sterkere i industrien enn alle fronter til
sammen). - Jenne strategiske svakheten for hele den
progressive bevegelsen ignoreres av høyrelinja. Høyreavviket er ei linje for ikke å løse p roblemet med å
mobilisere proletariatet.

e) Eøyreavviket erstatter mobilisering av proletariatet som
hovedmetode med taktikkeri overfor revisjonistene som
hovednetode, supplert med "utspill" og "pr" overfor
borgerlige nyhetsmedia a la de borgerlige partiene. 'Dette
er ikke en måte å drive politikk på overfor arbeidsplas-

sene og boligdistriktene, det er metoder som er innretta
iå dagsrevyen os partikontorene. Køyreav-v-iket vil redusere
til en organisasjon som jobber etter samme metoder
som SV og 7enstre0
d) Særskilt alvorlig er det at høyreavviket stikk mot det
situasjonen
krever å sette ::-en mot sosial-imperTeser om høyreavviket (1975) – publisert på nettet av Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no/ml-historie/) mai 2011

ialisnen sentralt på aL. onråderi-r.ka-.en mot
sosial-i=erialisnen ip å viktige o 'råder. - å kort sikt
stotte, og på :'Lang sikt kan det bare fro
berr:ve p dette

til kanskje norgeshistoriens verste katastrofe.
stedet for avgrensning rot de eksisterende revisjoe)
legger høyreavviket cro p til å •rnini.
_
malisereotsigelsene red den, og seke enhet red den.
2'ette ;jelc'er både Tpartiet og frontene. :_-)et vil redusere
både -.Partiet og frontene til et1--lae-;.-lon-; på de revisjonistiske partiene, eller con revisjon-;.stene sj r-_31 sier on
sitt forhold til sosialde2,-2,o:'-ratene 1 en vennlig pådriver"
den.
\
,
f i 1. e_e dette avviket er r:o-'erne--,-evis 4 onistisk,
.1M”.. et tar sikte
på forsoninr-ned den noderne revisjonis_ en. -)et er et
uttrykk for ,',s ress både fra borgerska,-)et all-nent og den
moderne revisjonisnen spesielt, dette veit vi helt konkret.
reviderer en reke grunnleggende teser i i- .-ar:zisrien-'_eninisnen
holdninga til opportunisnen i arbeiderbevegelsen) og sikter not å revidere alle,
g) løyreavviket or likvidatorlsk. I3et vil likvidere partiets
i tillegg vil det
likvidere partiets eksistens, for når det heller ikke i
taktikken har motsigelser til =:'evisjonistene, så faller
dets e7-.5. 1ctensberettige:_se sor. egen organisasjon bort, det
blir forsvarslc'st overfor revisjonist--)artiene og vil dele
deres probleer ned forvirring, wolitte:se, forfall og
o-;o7Pløsning. slik gikk det aldri ned vårt parti fordi vår
:enerallinje var riktig, og vårt taktiske arbeid har også
stort sett hatt ei riktig hovedside. ben en smak på høyrelinjas likvidatorise innhol(' fikk under sluttfasen
av valgkan.en da netto ,-)p -2orvirrings- og olopløsningstendensene viste seg. -Pen ::oderne-rovisjonistiske høyrelinja er likvid
cp:..--isme for nartiot, ungdosforbunda,
frontene og hele den -Drog essive 1_-assebevegelsen
.M..CilOMMOPIO •

ql
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NO.1.
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den interne p _ Jisk-oranisatoriske
C-

IBS4JM

NOM.

J M.M.

Ow.,M*

lina.
allene nedvurderin av

bqysfintwa27

-)rinsipper ved u-Lor_iin. a'a av (len interne

bestr både av en riktig ekstern oltisk
linje, en riktig intern organisatorisk politisk
riktig linje når det gjelder ideologien. Kistoriske erfaringer viser oss at det finnes flere veier til revisjonisen,
og at avvik på den indre politisk-organisatoriske fronten
:-italins
er like farlige son avvik på andre områder,

var den •eksternepolitiske linja lenge riktig, ::.lens revisjonismen flytta fran posisjonene sine gjenno å byråkratiserc
partiet og staten, undergrave • de leninistiske partinormene
og organisasjons prinsiTyoene osv. Under forhold son våre kan
organisatoriske avvik
. _ i visse tilfeller tilmed v=e farligere
enn avvik• i den eksterne politiken, fordi det tar lengre

tic:L å

utvikle en riktig politisk-organisatorisk linje, det
er vanskeligere å få øye p å feila ogner krevende å rette på
der-ienn å o p Pdage . og rette på feil f. eks. i taktikken over-.
for
Utvanning av (le riktiP, e ---, olitiske prinsi pp ene for oranisasjonsarbeidet s er derfor en s=lig Larli:, snikende sjukdom,

erobre borgen inna,-ra for revisjonismen.
son tar sikte 23å
Køyreavviket i organirasjonssPørsål 2 har netton? denne
karakteren.
.
eksisterte både ei riktig
og ei ;æren
Rundt tida for 1.
linje i organisasjonssPørsnål. :Jen riktige linja gikk ut på
å sette prinsipper og :politikk sentralt. "Denne linja kom til
uttrykk i de i all hovedsak korrekte vedtektene, son skarpt
definerer- ei riktig linje når det jelder et hovedspørsnål den demokratiske sentralismen - og dessuten inneholder andre
riktige 2-roar=atiske stand-,unkter (for sikkerhet, arbeidsplikt osv.). -.)ette verna ? :-ot store skader etter stiftelsen.
På den andre sida fantes det allrn,ent et lavt ni rå på partiteori blant uedle mere ii'..:,GI.A.KL--(r/..,1)„ Cerfor fantes det
også sw3rt =nge uklarheter, byråkratiske or.: borgerlige ideer
osv. om orRanisacjonsspørs. a rar tetene fra den ge-_rne
linja kor-, var det vanskelig for nedierr-iene å ta ett optpgjør
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•
-41med den fordi .:le. ikke kjente de korrekte leninistiske parti-'
normene. :). en feilaktige linja gikk ut på å negere de . leninistiske norene og
.. erstatte de med borgerlie organisasions;Jetoder
.. under dekke . av"ka= mot
.
. _ . sekterismw1".
Den g=ne, revisjonistiske linja er sa=enfatta J_ brt e og
1 -,: or ti l uttry:::: både i det 30_ sies ° lort og eie store tifelate181:ne, so har syste7.at-ls:': karakter. Dette gjorde at
revisjonstiske linjer "!or: til å dwiinere de retningslinjene
-1,D. ga for unidder:are organisatoriske tilta:: i partiet etter

nedtoninrr av studier) og for
den videre systeatiske bygginga av - p artiet (der den overlot
organisasjonens utvikling til wpontaniteten). Dette ga et
kraftig støt til den borgerlige linja i c'rganisasjonsspørs-,partistiftelsen

mål, skadet partiet og forsinket dets utvikling.

Det revisjonistiske høyreavvi i :et er rpra--at-;,-"F
av karakter, fordi det unnlater å trekke inn --)artiets
strategiske ::lsettin-7-er og -P rinsip p ene for organiseringa.
;et er sub'e:Jtivi- t4 -' oroi det sk=mer overflaten 9:-A' ikke
foretar noen virkelig analyse av åssen situasjonen er i P.

fier:ned følger det den borgerlige linja son går ut -,På

at
organisasjon er noe so:1 er atskilt fra p olitikk og dermed

også et lite vesentlig spørs-132—
:ette legger -Çrun_nen for den sentrale, uttalte revisjonistiske tesen ?or avvi:-_et:
i o' ed at
= ( n-: ) blei-stifta. -.Jette var ei linje for '3_ ikke rette -,o3.
store svakheter og la råtne feil gro og bl=stre i fred, for

ignorere organisasjonsspørsmål.
Det er nødvendig å. avsløre at det organisatorisk-politiske
avviket er like farlig for = Gor- det eksternt-olitiske, for
det har sovilogisk følge at partiet degenereres innafra til
bli et revisjonistisk p arti. Det re=esenterer den moderne
revisjonisen, altså :on000lbor=skanet og imperialismen,
• aen o Ps organisatoriske linje, og det uttrykker deres
interesse av å likvidere J.
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2°iet revi3onistis:-e avvikes likvider-in; av =oie-- -de rolle
tar-! atets
Det ko=unistiske p artiet bestr av revolusjonære fra flere
.•
p artis det bygger.pa proledet er :?as
klasser,
tariatets ideologi I'T ;_,1=, c:et konsentrerer kreftene o:.1 prol.
deretter fattigbønder/ditto fiskere, deretter andre, cot må
doineres or2, ledes av proletariatet internt på alle plan.
Det revisjonistiske avviket går ut på å likvidere dette
spørsmålet ved å. ikke nevne det. : .. )et kw:, til uttrykk sora ei
1.
dels gjenno et system av utelatelser,
linje i brt.
blei framstilt bedre enn
dels gjennom at situasjonen i
den var. 2tter LiT kom det til uttrykk gjennom prioriteringa
av Is arbeid, son ignorerte spørsmålet w£1, proletarisering.
Ytrings former
a) . Beretnina unnlot å slå fast at fagforeningene og størindustriener Is viktigste og høyest prioriterte arbeidsfeIt i!Ater LI er dette blitt fulgt opp av en skeiv
p rioritering av Is kre 72ter, og o pp til idag er fortsatt
et nindreall av dem konsentrert om -,-)roletariatet i stor-

s)

industrien.
-')eretninga unnlater å slå fast so-_ et rinsi--)p at
vp2re dominert av proletariatet i storindustrien (spesielt)
på alle plan,

e) I stedet 5-_-)rer eretninga illusjoner or- at klassesannensetninga av _c stort sott or ganske bra. JanLieniagt er dette
et uttrykk for linja nee: å ir7norere behovet for å styrke
spesielt kjerneprol. ․ ) rolle på alle
proletariatets
plan i Følgelig blei det heller ikke utforma noen linje og ikke
noen konkret p lan - or å ,Drolotarisere
før seinhøstes
at 1 1/5 år var tapt.
1974 - ett
-)et blei i denne -.:erioden heller ikke gjort noe som helst
for å p roletarisere ledelsen i - fra DS- pl an og opp til
to=en.
f) Dette ga tilmed rom for at det blant medlemmer av 7 kunne
spre seg en motstrøm mot de små tendensene som fantes, 51.
a, t 41 at studenter gikk ut i industrien, og kamerater
kunne uimotsagt si at "det er viktigst at kommunistene
tar eksamen" osv, i p olitikken finnes intet vakun
'mangelen" på ei riktig --)roletarisk linje betyr i •ral-sis
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at- -ei borcorI'ts, re . fisjonistisk linje vinner
'en manr;lende linja m ej, å sotte prole'jariatet i sent=
allment førte til man l encl'e linjer :or a sette )roletariatet i sent= s=skilt 9 -for alle del-o=åde= avisa (en
:2eriocle i 79) , valgkwipen 9 kvinneka-2,--)ez: - osv, osv.
:rioriteringa førte også til :i'anglende evne til å hanskes
streikekampen sentralt og lokalt son kom til uttrykk
'-)1.a. i det dårlige gre---)et
kol-streika i 7
o

hadde under deler av holencynn-_-olging til industri-.laga

blei ikke prioritert. Dette har betydd at .::).,anÇ-e gyldne
sjanser til å styrke har gått tant, og at P i flere
situasjoner ikke har op p fylt sin plikt etter beste evne
overfor nroletarlatet.
i) ania er dette ei linje for å overlate Pc klacsesarnrnen
setning ti: s-)ontaniteten. :)e'; er ei revisjonistisk linje
so7 står i notsetning til den ko=unistiske linja åbe-

visst o- ssteajw...eLaider--)arti.
Id) I .nraksis betyr dette i 11- orGe, under de nåv=ende forholda, at vi tillater :7 å utvikle seg spontant i retning
av radikale intellektuelles konmunistiske parti. "tterson
det er -:2ye st=re påGang fra radika l e intellektuelle enn
fra arbeidere, ettersom frontene står sterkere blant der
enn på arbeids plassene, or ettersom s arbeid i tillegg i
praksis ikke har vart (og ikke er juni -75) nrioritert
nest not storind7Ist-,-len,

så betyr den "sr,ontane" linja at

vi lar - =edle:ns=essig domineres av s q åborelige intellektuelle. I tilleg betyr det at vi ikke utvikler ei
linje 202 '3. forklare de narv dyktige arbeiderne i -= at
de ikke skal søkc , avanoernent, utdanne ser; til teknikere
•WAIN, •n11*-,.

og toke godt betalte jobber osv, - en snontan tendens
blant unge, i_cltelliGente og sterke arbeidere.
) ;erne '-norta-e" 1 -i njas revisjonistiske karakter avsløres
om !_lan Gransker sa,:ensetnin,ga av :1;'
1=ere, intel-['-unksjon=er, tilmed enkelte velstende
ledende --)osisjoner, studenter, skole, elever, arbei:_erariE,tokrater. slik ville 1=(1- 1-1) blitt
om den 'spontane" tendensen
blir skarpt bekjen--)a.
m) Cterk st r:tte blant studenter, intellektuelle, funksjo=rer osv, er viktig for -artiet og _:91 prioriteres, i en
orr, slike lag får do-.-linere partiet så vil det før eller
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L.
siden danne grunnlaget for et vellykket angrep for å for- ette viser denne
vandle iT til et revisjonistisk parti. D
linjas tvers igjennon likvidatoriske og revisjonistiske
angrep på partiet.
karakter. len er et neget
n) Linja er et uttrykk for en fullstendig :angel for forståelse for hva proletariatets rolle i -•)artiet i praksis betyr.

.1. T .

avartiliv st (),' ut3. Ke-reavviLets liberaliserin
- g'
-as
-•
vanntn av den de:nokratis:.:e sen,raJ_Is:ne-11
\rallk"
4..

- , •

••••••n•n

0-

1 4

•

•

fo

:_)et ko=unistiske rartiet er et parti av ledere. ..)et bygger
denokratisk sentralisnen or, ;p ålegger k::::edlemmene en
på den ---------oartidisip1 4 _ • frivillig i den betydning
at den byger pa overbevisning, streng i den betydning at
den som gjentakne ganger gjør grove brudd å den ikke kan
være ed i partiet.

stren.:T.

Vedtektene uttryker denne linja. :3eretninga derinot fre=ner
•
ei linje so:: går inn for liberalisering av krava til nedlemene, og derned Vil likvid.ere : partiet son parti av ledere
og sOrs i praksib oså undergraver det del.-.:o::ratiske sentralisfr=en. Linja ble videreutviklet i delet av partiet etter
landsnøtetw: fikk e'or.2. ekstrene uttrykk alir,len notvlje r::ot
arbeics'iin og not å underordne seg den denokratiske sentralisnen. Dinja betyr &.;g
:,et blei spredd ei :-)arole,
F02
var
aIj_en p arole for liberalisering av partilivet og
utvannin av partino=ene:-•
for denne linja var a.t eslet trengs -LT:ere arbeidere
i Partiet.
T;_ virkeligheten stilte denne -:Narola sec i
veien for en riktig definisjon av nødvendigheten av
-oreletarisere-partiet.•Å-f-L- arbeidere inn i partiet blei
sett so:' noe so m : vesentlig skulle løses gjenno--.:1 liberalisering av artiliv et istedet for c-jennor-a
entrasjon
av partiets krefter om industrien og om verving eksternt.
_ ar olen likviderer
-r
karakter av ledere.
iktignok skal de v .re-vanlige:" i betyd-n inga av at de
skal vare arbeidere, sr..ba.--£zere, intellektuelle osvgat de
skal ha røtter i ras sene osv. rien • de skal absiblutt ware
uvanle i betydninp'a at de skal være de absolutt mest
.,•
aktive 9interesserte og framskredne blant massene, at de
'Dartir

ec:lenaenes
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skal v=e ledere i ,assekar=en. 1: likvidere nartimedlemenes karakter ar ledere betyr å likvidere partiets
karakter av fortrop-n.
2•n••,,.

I3eretninga styrker dette ytterligere gjennom å gjøre det
klart at det er ti2_strekke -3ig at parti: ,led/emmene er framskredne i sitt eget miljø, de behøver ikke å ve= framskredne i - p artiet. :en styrker det ytterli;ere gjenno
opnrotte en kunstig notsetning mellom at partiet skal
-rare en fortro --)- p og en del av klassen osv. Le=od snres
ideen
at na p tiet
1_,,r:Hridefor å. -få

sterkere røtter i arbeiderklassen0 r irelicheten er
sjø l sagt stikk motsatt.
Videre nedtones krava til studier i )artiet„ Jet sies
ikke klart nok at al l e skal studere, nen antydes at
kan vere tilstrekkelig med h t 4 lbud on studier". _-,ette
betyr også praksis å uthule ',p artiets ka r akter av
narti av ledere.
Videre driver beretninga propaganda mot hardt arbeid
i p artiet =der dekke av jerpe p aroler. De "krigs
komnurisfiske" feila forveksles med hardt og :-ye arbeid,
og det r.:-a?es et inntrykk av at det å ha "dårlig økonomi"
"fullt arbeid og "fa -iliefo- p liktelser" må føre til at
det ikke kan kreves hardt arbeid - dvs, at flertallet
av partimedlemmer ikke kar jobbe hardt i Partiet!
..kstrene eksemer ("enslig tobarnsnor"
"småbrgi-Ler

i

med hardt sesongarbeid" -"skiftarbeiCer med vanskelig
arbeidstid og 2a-i:_iefor p liktelser") holdes fra
nor=iven'e -or- det ikke nevne-.; ett sted at i et
kommunistisk p arti er det nødvendig med hardt og oppslit ende ar - eld fra tusener av medlemmer, og det er
1••n•nn.••••nn

nødvendig å organisere dette slik at det blir minst
mulig uncdvend i r- c-el l_t 9 nen oi pp 2'avene m&"_ utføres uannse

ette er et hardt sla/P' mot Partiets karakter av -.--)arti
av ledere, og not hele kravet om at medlemmene skal
arbeide i p artiet, sorl er nedfelt i vedtektene,
inja ":arti for vanlige folk" og ')eretnina uttrykker
virkeligheten forakt for arbeidsfolk fordi den kopier
det • å få arbeidere inn i ,-)artiet sa:_-_-en ned seni=ing
av kravet_tfl studier om _arbeid - som om intellektuelle
n••

egner se„;for grundige studier
Partiet! Virkeligheten er motsatt.

a•NO.

og hardt arbeid i
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h) Linja likestiller videre å få inn en "arbeider" Lied å
få inn. en "kvinne" uten å slå fast at det er nødvendig
å bedre klassesa=nensr, tna av kvinnene i na-÷et
vireligeten åpner denne linja fr undergravning
av den denokratiske sentralisen og strir .:_-,ot:vedtektene9
fordi den fjerner krav til studier og arbeid, og fordi den
også i praksis vil føre til at den deno -kraticke sentralisnen ikke kan fungere fordi partiets rett til å
kreve,,o=ave utført uthules 9 og fordi medlenmenes
rett og plikt til å høyne sitt ideologiske nivå og bli
i stand til å ta del i partidemOkratiet uthuis. ..)Det
peker i rotning av et -:2arti ned passive medlenmer 9 et
parti der -;;:edlemnene på grunnplanet er uskolert,neris
skoleringa er overlatt lederne i ,,Dartlbyråkratiet. Det
peker. i retning. et. byråkratisk-sentralistisk
9 oppløst.
.
og liberalt parti av typ en -JIU, eller ITTTT.
j) Linja
for vanlige folk" og . brts forriul.eringer fungerte også i virkeliglieten sor et signal som fikk alle
slags råtne tendenser i. partiet til å kry-9e.frar:, fra
gjennetedene og gå til angre. Uedlemmer med småborgerlige, liberalistiske trekk krevde " re tt" til å
unnlate å utføre onniz'aver de var pålai:,t fordi de skulle
vere "vanlige folk'. Linja blei brukt son påskudd for
å ignorere direktiver (3!-.. aksjoner og det utvikla seg
også tendenser i retning passivt medlemskap.
viser at
for vanlige folk" var blitt utvikla
til en p latt2o= for å ignorere partiets vec'tekter 9 ti:
å bryte _ot den de=kraticke sentralisnen.
k) :.pne brudd .-ot den denokratiske sentralislAen dukka 2ra.::1
bl.a. i sanband ned ca:lara-a-22=a høsten
:Dette
viste tene,ensen til at p assivt brudd (liberalis=) utvikla seg til åpen kanp 2(-)r ultrademokratisne 9 mot den
denokratise sentralis 'en. Avviket førte mkså :.ed seg
at grove or, sv=e feil fikk utvikle seg og ligge og
råtne i lang tid uten å bli be/-:jempa. -)ette viser
utklingsveien til avviket : gra "vanlige folk" til
liberalis..-e 9 til ,bent brudd ned den demOkratiske sentralismen 9 til krav on ultradenokrati 9 til at store avvik
får godtas og ti_latevo:=se.
1) :Praksis vi-te at "van l ige fol::"-parolen ikke rekrutterte
arbeidere. ?-r ert imot : jo :ser sna::k. om "vanlige folk",
•....

7.
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• o -er blei behovet for å rekruttere arbeidere

T eteden
iinan i -ae-tine''. 1eml-,,ene e )evi e st -e ct
b"& -a--tid i skusjonen dor;ne-t av krav - ikke minst
'ra relativt bee:restilte inte l lektuelle - on "mer tit'
til far:ilien n osv. 1 praksis kom "vanlige folkmot rekrutterin- a/
lina 2,erfor til å rette
ia.YX

a:beide.J.-e.
. /UF for vanlige
n) ITår det gjalt UF styrka linja "part !
fo::" de dargste.-)oTit..-Lske og organisatoriske tendensene i UD' w7 åpna dessuten for en o T:)pleJsninr- av
ledende rolle • overfor U12 - noe so er uttrykt i brt
som snakker wr, at P må kvitte seg med alle . ko=anderjngs-

metoder uten å oil fast Is ledende rolle, og i Ws
"hilsen til
som i praksis likestiller UD' og 7ette
er ei linje for å likvidere den denokra,..
,s - e sentralisnen
forholdetU._ _
n) Liberaliseringa av Ip artilivet er revisorsme fordi det
revicierer JJenins, Stalins og laos definisjon av rartiet
co...'/ et parti av edere, det erstatter den Leninistiske
definisjonen av kommunist ed en falsk, revisjonistisk
definisjon som reker i retning av å åpne Partiet for
c, (In som vi, den oppløser og utvanner den leninistiske
de- ri erätiske sentra/ismen. _Jet
rummarmew,mmø

er revisjonisrue fordi det peker objektivt i retning av
et p arti 'Ler ikke-kommunister kan vce= nedle=er, der
rev e jonise--2. 'år mulighet ti lå erobror ::akta under
dekke av den likviderte de=bkratiske sontralismeri.
et
er
apnisme fordi det 73eker i retning av medlemmenes passivisering, -,Dartiaaratets byråkratisering
og partiets onnløsning og forfall. :et er et uhyre
farlig
a-r,rik., og det ska--)er en utmerket
grobunn for revisjonistiske personer or tendenser som
som vil fremme andre revisjor4ctiske avvik.
:.E.eavv 4 kete nedproritering av studier
ideoloYisk
arbeid i naftiet.
....Mea...n•••••n•~
..1••.•.ax
:tudiel-Pdeologisk arbeid er nødvendig for at det praktiske
arbeidet skal bli utført og for at demkoratiet r:k.al,fungere. 2n ;p lan for slikt arbeid er også en del av p artifordi det er en forutsetning for stadig å styrke
kaderen. i beretninga og p artiets praksis viste høyre-linja
seg gjennom nedprioritering av studiene. Ytringsformer

Teser om høyreavviket (1975) – publisert på nettet av Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no/ml-historie/) mai 2011

studiene blei nedprioritert i hele organi as joner_.
:-)et blei -,:tvikla ei linje for at stu.dier ikke skulle
• inngå co--: en in:,ocrert f'tel av grunnorganisasjor,enas
-t l, d'er
t„..„
arbeid, 3n 'tiare for', 'D.(
atskilt -_?ra grcor. er nødvendige, r.nen studier i gr.org .
er-nødvendige-for at gr.org . skal kunne fungere og ikize
bare kaderen skoleres.)
.y
for at ikke alle . ned nødveno) Det blei utvikla ei
d-i T7het skulle stu_der..
tra.--,-pa ned, og store
av klassikerne i stuc1 4.ene
C)
deler av :_aderen •=ydde (og bryr sog fortsatt) ikke on
å lese klassikerne i 2.et hele tatt.
..:Zevisjnnistise feil blei innfort i studienaterialet,
bl. a. n:9Lr det gjalt karakteristikken av den . moderne
revisjonisen (i grunnsir::elen).
:Set utv=a seg ti17.1eci soya linie en _otstand mot studier
i parti ett son T)3, et tidspunkt ogs .', hadde noe støtte i
ledelsen.
g), Det utvikla seg også en tendens til
behovet for å topp-r)rioritereintern £.1121:1_12.12 over
eksternt arbeid i visse perioder for å konsolidere
partiet rundt den riktige hovedlinja. ;.)ette ga seg
uttrykk gjennol: a 7 i en te=elig lang :,)eriode etter
stiftelsen ikke orr_,aniserte noen skikkelig strategisk
partidiskusjon, o i nots',:and, også i deler av ledelsen,
.
a :Prioritere
internt over eksternt foran lands-

konfer:- ='en i 197L:.
, L0
v, .
,Dette b etr''de
i virke_iG-1,,I,
-n å
ideolsiciske ka.:pen i

undertrykke den nolitiske

-)et fø-te til at viktige

ideologiske og ip olitike riotsijelser har eksistert
lang tid --)å forskjellige plan

h)

i

i

- 9 fra grunnorcanisaø5jonene

til Cl:, uten å bli tatt onn og løst. Tendensen til sunn
opposisjon :lot høyrelinja er også blitt undertrykt. .mette
er å negeb.den na=ist-leninistisle
å føre
classe.ka.:-.) i -artiet.
Kos ::aderen var denne un er p rioriteringa av studier ' og
ideologisk arbeid egna til å fostre/nragniatis:: og
".ies,T kan løse alle wp ørsnål ut fra
mine egne erfaringer og sentrale direktiv, jeg behøver
ikke[1:1 ere klassikerne'.
m,ånne tendenser finnes også
el
blant sv=t bra kar:;erater, helt opp i ledelsen i ?.
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-49i) Lette gjorde ctså at folk red t51r:led s ymre wrvik overfor i3artilinja ku=e vmre r2edlemmer uten at dette blei
t ekstront ekse=e1 fra en stor by høsten
tatt om). n
197 var et iedlera g o:: ikke kjente -.Ps hodninR til Israel
og palestinerne .før oktoberkrigen brøyt ut (nyrekruttert).
alt -==c. riktige =o p a l 1 ao lærer os at linja
linje bygger på Ii0 Nedoriori t eringa av studier av
ea.:inene
arbeid betyr at
.7."yr og av
hele 1, hindres i å gri2e partilLaj:2, å tilegne se. .;
:';ette viser avviket r, revisjoni,3tiske karakter s det er et an-:re-, 2å
Manglende gre- onlinja, anglende skolering vil forvandle --)artio=anicasjonen til et u2olitisk byråkrati
so-n blinCt og mekanisk utfører ordrer. '.1ø1 om lederne
er mrlige revolusjonere, 0 er et slikt parti alt kraftig
angrepet av revijoni=ens gift og i stor fare for å
bli helt erobret av r,3visjonisnenittersom
T.ikke kan eksistere i noe ideologisk vakuum,
retning av at bo=-21i ,-, ideologi tar
sa ,.;;J:er de-L:
partiet. Etterso=. nassnne av medleer
plass
ikke er skolert, blir det vanskeligere for den å ta
I:øyreavviket i
opp tiapen =ot borgerlige
studiene peker retning W7 borgerlig :::aktovertakelse
ideologisk

i ?.

p

i

Leninis=en Irer oss at det avgjørende 'or et ko=uristisk
p arti ikke er om det er ufeilbarlig (en u=lighet), men
om det jobber alvorlig for å oT2Gage feila sine, retter på

og kri ciscrer dem
dem skar--)t or; åpent eksternt eller internt) så snart son
mul ig. : P.ritikken-sjølkritikken er en uatskillelig del av
--)å alle p lar:. Køyrelinja
partilivet iet leninistisk
1_,en
gikk ut på å likvidere
kon: til uttrykk i -..deretninr-a, som ikke nevner kritikks l es i k- i ti"-- - og i praksisen istore deler av organisasjonen
etter 1, L., som ikke regelmessig. gjennomførte ::ritikk-

sj,31krit=.
Ytringsformer:
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-50-

Mnent felger brt e metoden med å ikke trekke fram de
negative sidene ved situasjonen. :erme( unnlater den å
gi et sant bilde av hvordan situasjonen virkelig er.
Dette viser seg foeks. når det gjelder sikkerheten, der
det ikke slås
at det står dårlig til, i behandlinga
av økonomien, der det ut over noen nrinsipper ikke står
at r'et var svære -2eil (i tida rundt L11, når det gjelder
.s klassesa=ensetning osv. Dette er et grovt brudd
på prinsi p pet om kritikk-sjølkritikk og viser hvordan
mangelen på sjølkritikk gjør det umulig å skarpt stille
problemet
for å rette på feil. Følgelig
-P år slike feil utvikle seg fritt - det blei også resu l

Ly1.=,fl12zes

-tae(_?.ksnårdetgjail forptibygna).
S=skilt betyr det at brt. ikke nevner kritikk-sjal
kritikkpraksis en sanksjonering av tendensen til å
ikke nraktiscre det rutinemessig i organisasjonene med andre ord ei linje som tillater å likvidere kritikk_
De nraktiske uts/w?a. i org. er at
det mange steder har spredd seg en stil med ikke rutine-

nessig å kritis= møter, styrer, enkeltkadre osv., og
at svært mange kadre ikke engang veit at kritikk-sjøl-

kritikk er on pl i kt for alle i et leninistiskparti.
Det under ;;raver demokratiet og tillater saker å råtne i
rk-runnorganisasjoner og utvalg, og det gjør det lettere

for råtne elen-len',-;er å operere.
c) Dette har gitt seg spesielt utslag i partiledelsen, der
all'1en kritikk cg sjølkritikk, kritikk og oPpsjekking av

alle .1øter (),; aksjoner, systematisk oppsjekking av alle
enkeitkadres arbeid både på hovedområdet og når det
gjelder
de onn fylle:- krava til arbeid i grunnorganisasjon . , systemisk kritikk av hver enkelt kader ikke
har vært, reelen.'
d -Dette er et veldig farl ig avvik. Dets revisjonistiske
karakter viser seg gjennom at det reviderer Lenin.
Det peker i retning byråkratisering av
Det er
egna til a '..ette revisjonisnens maktovertakelse i P.
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Sikkerhetslinja or 2n viktig del av generallinja. I
visse sitasjoner kan et parti knuses av reaksjonen pga. en
feilaktig sikkerhetslinje, sjøl orn resten av generallinja er bra. Sikkerhetslan :nå alltid være en viktig
del av don strategiske p artiban2a for et revousjonært p arti. I motsetning til dette ned-vurderer K-linja
sikkerhetens betydning i partiet. Ytringsforner
Brt. Slår. ikke fast det strategiske p rinsippetat illegalt
. •.
arbeid alltid kunder ka p italisnen) skal være hovedsida,
scia.
le alt
Brt. slår heller ikke fast den strategisk helt utilfredsstillende situasjonen 2s sikkerhetsarbeid var i
ved 1. J.. (og er i fortsatt).
e) I denne situasjonen snur brt. virkeli,;beten på hue ved
å kjøre fra: :7aroien "Llassearbeid er det bestesikker' hetsarbeid" og advare
"hysteri3. Dette er allment riktij, men i en situasjon med :-57 . e massearbeid og
dårlig sikkerhet er det i virkeligheten p roparanCa mot
sikkerhet, for le_'alisr1e,
3rt, nevner videre bare nødvendigheten av å sikre 2 ut
fra at ..K.7P(m-l) er rr . olusjonært og har ikke oppe
s p ørsmålet om svartelisting på arbeidsplasser osv.
Dette bygger o pp under ideer om at god sikkerhet trengs

sinte på revolusjonen, men ikke i
e) Dette 3-ar lagt grunnlaget for linja med å alltid nedprioritere å gjøre noe for å bedre sikkerheten i

(73-so=eren75)0
2) )ette:-la grunnlaget for grove sentrale avvik i samband
med valgkanpen 73 sIngen vurdering- av sikkerheten i
samband med listene, med 2,V-merker osv, Da os seinere
førte det ned se'; uhenna publisering av -)artir,?edlenwer
i intervjuer i aviser osv.
Det

har

lagt grunnen for at ekstreme sikkerhetsavvik
(bruk av telefon, rot med dokumenter, laust snakk ORV.

osv.) har fått florere på grunnplanet i

(73-soerr:.:»75).

SikkerheLsarbeidet i 3 og andre sentral orraner er også
utilfredsstillende.

Det er lett å se at dette 'er en revisjonistisk linje
som i bunn og =unn går ut på å stole på borgerlig-
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_52de=2:raturet i Norge - ei linje for et 12.w.lIstisk

• J..

parti a la

Linja er strategisk livsfarlig og
Peker i retning . av at A= (n- i) tilintetgjøres i en
k,r.itisk situasjon.

HerknaG, fra LU
økononien
medie av =har levert
inn forslag c):2 at den feilaktige linja i økonomien behandles

i et eget avsnitt.
er i 2rinsippet enig i intensjonene
for salget.
Det har vært gjort opportunistiske feil i økono !en . soll har
vist . seg på en rekke områder. Rundt partistiftelsen a tes•

i

det tendenser til å ta svært lett på økonwiien og,ikke • betrakte den som noe proble - dette viser seg b1.a. i beret.Dette•uttrylker " gil. a. en nanglende forståelse for
de leninistiske prinsippene for sjølberginr-z. Dette spredde
seg i partiet og gjorde at situasjonen en tid var svært
vanskelig. :Jet var også uklare linjer på forholdt til
statsstøtte. .

Dette er ikke. ment som noen fullstendig o p ps=ering, mon
bare som en markering -av at feila på økonomiens område var
alvorlige borerle
som p otensielt kunne gjøre stor
skade.
En grundiere .:‘jenno.:ang av ka=en ellow to linjer i p artiøkonomien krever størrediskusjoner o g undersøkelser.
sart a-rbei-', har det ennå ikke vært mulig å pr.ioritere. Sjøl
om det ideelt sett var ønskelig å få inn :_er om økonw:ien,
ser LU

1-..0 vil derfor nøye seg ned :-:arkene
å
at ,det or enig med
forsiagsstillere om at konoiarbeidet l oopsummeres, understreke at avvika har vært alvorlige or- at arbeidet med
diskusjoner og undersøkelser må fortsette.

.11.7

Lvvi':e-' o-

ttin-er - strate,-isi:e

strategisk begrunna, nøyaktig og detaljert organisatorisk
planleggin er et p rin r3i pp son heng er sammen med arbeiderklassens klassestand punkt : det arbeidende folket har ingen
andre enn se':.; SjOi- v stole på, dets eneste våpen er
as'on av =assene. J".'ur vi at historia shanes av helter blir

2=12,,•
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-53organisasjon mindre viktig, trur vi at. historia ska p es av
massene blir g assenes organisering avgjørende. Gre-idig
organisasjon cy -)lanler=ing er en nødvendig følge av tesen om
2 so- pr3letar 4 atets or?aniserte fortro-p.
For å styrke :c organisasjon t=us det, ut over proletarisorin
Politisk/idesLoisk arbeid osv, oså konkrete
p laner for Lvor ~: skal ut - -ygges, hvordan -presoa,
osv, skal sikres or:-,zanicat3ris. osv. Ingenting skjer av seg
sjøl, og od 2s begrensa :efter kan vi .linst av alt vente
at vi skal gjøre fra
uten streng økono,elisering og
pla=essig utvikling. Olike larer :å bygge på strategiske
22:_itiske vurderinger.
.2;kse:.nnel
nå bygges ut i snes:Lefle

byer/o=åder. 2 nå inn på spesielle bedrifter eller i
s7esLelle indus,
.).--pressa må utvikles så den
kan fylle s-->esielle p olitiske hensikter, dette krever utvikling av et s p esielt landsoeg faL-tende organisatorisk
apparat.
Uten slike konkrete laner blir det svart vanskelig for
0 (Le rotter i -Iaseene. - kan ikke vente at iassene i en
viktig sektor (viktig storindustri f.eks.) skal ko=e til P
og slutte o p p o- 2 på grunnlag av det borgerpressa sier on
=2(n-l). _.'ølgelig krever r_asseo p pslutning plaw2essie.- innside krefter
sats fra
nå settee av for å nå folk son
har forutsetning for å gri p e
ressursene nå
prioriteres slik at det kan utvikles et o.2.-.2attende arbeid,
lor .-. vi=e J-asseste • <•enkre-,,e or-an , saorspia-.-ler er
ei forutsetnin:e for ei riktics .
Høyrelinja ignorerer behovet for konkrete p laner og nålsettinuer.

Brt på 1
T erstatter konkrete e-ålsettinger
red allent prat av typen: partiet må organiseres
stadig
flere byer og - .:yder, fabrikker og boligonråder",
-å
arbeide aktivt :or å utbre :'_lase,ekampen" osv. :jet blei
hellier ikke internt gjort noen 2ors k p å å lage slike helhetlige p laner for 1- 7- år etter Li, seinhzstes 197b.
"_en revisjonistiske la-Cet-skure-linja betyr i virkeligheten
å la sPonta:eiteten o tilfeldighetene besten= organisasjonens
utviklin::_ beste 2all 13-:tyr det at P ikke vil evne
å utnyttel::retene det alt har, vil snille

nye krefter
på unødvendig slit uten resultat, og helt sikkert ikke vil
bli =lic sterkere.
:et betyr at det er ei linje for ikke å bygge det - klassen
trenger et sterkt p arti, et repn=t narti,et arbeiderparti.
n•n Iffibt

-.0.,n. n••n•n••

4111...n••••••n••...ffilec..40.
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_5_
u^

reavviket

O. beovet

no=ene.

/...kkurat når partiet utvides kraftig, og det komier inn nye
•
borgerlig slag g: i tenkninga
folk co} fortsatt trekkes liled
si og ikke har noen erfaring ::sec hva det vil si å fuugere
er jet viktig å vere s-resielt nøye
i et kommunistisk
-.1ed å innc::jerpe c:e. leninistiske .1_ormene for parti livet.
Høyreavviket, con

"-a:ru/er til uttrykk i brt. ., går inn for

nøyaS,i;-- det :-otsatte
Køyreavviet slakker

P å o:,-ptakskrava og reviderer den
riktigedefinisjonen av hven som er kommunist.
-7/et slakker på krava til arbeid, til disiplin, dor-med

den de,,lokratiske sentralismen.
o^så
c) . Det . slakker på studien.
Det slakker på kritikken - sjølkritikke.

Det inns:-.jerper massearbeidet frafor forsiktighet og
årvåkenhet som "den beste sik/F erb r, ts .;_inja" og --)rciaganderer de=ec: not revolusjonær årvåkenhet.
...ette er et opplegg for å gjøre det stikk motsatte av
det son var nødvendig etter det store :nedlensoT)ptaket
før . og etter -,Da-2tistiftelsen, et opp legg for å utvanne
partinor-lene i en vanskelig periode. Det var også nøyaktig det som skjedde.
-r.onsekvensen blir at høyreavvil-et -feilckolerer en lang
rekke nye kacire oR gir dem et feilaktig, delvis revisjonistisk bite av arbeicisnåten og de leninistiske
oranisasjonsnorr,ene for et m-l-parti.
h) i prakcic er det et oP?legR for å lividere disse par tinormene i
:'et er revisjonistis....., or; p eker i retning
av å føre I= langs sa. -o veien sol-. ';'(= -P ulgte, der
degenerasjonen av nornene var -led på å legge grunnlaget
for revisjonis:lens
seier.
4.11.9. Sa=en2atnin,-; av avviket i den interne oiit'sk2....rjatoriske
Behandler vi alfle områder under ett, ser vi viktige felles
trekk:
a) Køyreavviket fre=er linjer som bryter med de virkelige
behova i organisasjonsarbeid et på alle områder. i steden
for at :.)roblerier blir angrep et og løst går høyreavviket
ut på å ignorere

eller tilmed gjøre tilta:: som for-

verrer dem. Cjølve.linja med at "2artibygginga er slut-t i ' -
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-55ingen straesisk og :-.onkret Plan for videre partiutbygging - er ctikk notsatt a- (Ot kKP(:-1) trenger s en nest
mulig-rinci —s ielt vurdert, strategisk og 1:or.fe-:: partiutbygging 0)ian.
j Høyreavviket
gi åringer for passivt edlemsskap, nedpriorigjenno:::.
,)

•

•s••n•n.:8

tore studiene, -...-lkvidere
e) _løyreavvie,s konsekvenser blir at partiets slagkraft
svekka - både nuliheten t i å anvende
eksternt
resursene :.est nulig effektivt i klas ‹,leanow) og k-refta
stå mot angrep fra klassefienden på partiet sjøl.
til
(;Jom nevnt åpner sikkeretsavviket • til=ec'. for at 'Partiet
bli knust).
d) Internt av=ner c' e t ne rli emmene, gjør det lettere for
råtne tendenser å utvikle ser,; 00 råtne e l ene7q ter å herje
i orrÇanisasjonene.
At slikt til l ates i ::)artiet viser at avviket fører
1 J, forståelse f or ,det 11
_,c-a-se-ze
ceg ranglende
eccaffirmacAosmwus
i o-rr'a:- .5 -asjons3 p ørs1ål og for hva et revoluon=t
annen klasse i historia "nar
ø
- •
sterke o.,2; slagkraftige orT,anisasjoner
so -roletariatet. T3ehovet for å organisere seg (),- evnen
4organisere ser-,.- er nettopp en . ep-enska p ved p role-isat ariato t sorn. klasse. Pe: iokrati sk o entra l i

ska-)t si store,

torisk fasthet osv, er b' n__e ty-:)iske for P-o , e,iarLa-„e, og
helt nødvendig 'or dets seier, lierfor er det i strid ned
et skal
Proletar'_serin-s av . 7)a-.
virkeligheten å tro
bety utvanning av den faste organisasjonen, av det
den andre
ideologiske arbeidet (deno:rat3et) osv.
sida betyr iar.ohet, --)fr=at, av p olitiser i_nøl.:t sp iller= for individualister orT; karrierister s=
or ganisasjons-'
står proletariatet 2re=ed. Langel
.. •
•
p laner betyr partiet ondanna i slike folks bilde. ivviket
er
alle onråer ei linje for ikke å bygge et
sjon=t arbeiderpart:7_.
avviT:et AT slik at p artiet blir
2 p raksis
libere h -r-ad g ikale" refortiske partier av typen

11:7?,

-:T':ette har os

or L

=ttakelig for de

sale s3 connene s= er kronjoke i nettopp disse partieneg
nedie=enes like lclighet og passi r
, organisasjonens
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-56o7)pråtninc ;;jenr_o7: . -:, rinsi--)pløse intriger, oppsplitting
i klikker og fraksjoner, allment kaos og Çullstendig
inneffektivitet. I artiet har vi til 1.1å bare merket
slike tendenser i ubetydelig grad, men om avvikets vei
blei fulgt skulle de sikker t raskt vokse seg svare.
1t revolusjon=t parti som ikke gjør o--) p 71,e( s:Iåhorger"ire
tendenser i organisasjonen og sterkt smaborge ,-lig preg i
r l edle:-:sassen og kaderen vil uunnaelig degenerere. ?en
s,-,Aborrerlige organisatoriske basisen vil før el er sien
ska-,-)e rrrunnlaget for aktovertakelse - Ikke fra snåborzerlige politiere, nen fra politikere son objektivt
følger nono)olborgerskapets og i:J.;erialismens interesser, son er lakeier for reaksjonen. ::'rori .ressive med
sm?-..borrerlige tendenser kan bare forbli revolusjon=e

(i vårt land i vår tid) ved å underordne seg proletariatet, lære av det og o forme seg i dets
i_lternativet er ikke (so- revisjoniser hevder) en
'saborgerlig revisjonistisk :' bevegelse, nen en støtte-

bevegelse for .onopolene og ±=erialismen med en småborgerlig sosial basis. Dette er en lov. kvvii:et betyr
utvikling etter det andro alternativet. La-det-skurelinja er alLent ei linje for å degenerere ':?artiet
organisatorisk til revisjonisme:-:, til reaksjonen.
Då alle s=o:nrder bekreftes avvikets revisjonistiske
karakter. 'et reviderer overalt det na=isnen-le-linismen
lærer oss on partiorganisasjon. Det svarer til _ono p ol-

borgerskai)ets og im)erialisi2ens ønsker on åssen =1)(LI-l)
skal utvikle seg: cegenerering av partiorganisasjonen
til revisjonisen har seira.
i) Con det ekstern-politiske avviket er det politisk-organisatoriske avviket likvidatorisi:, for det vil likvidere
partiet av en ny ty-:)e, gjøre =(1-2-1) forsvarsløst overfor klassefienden eksternt og internt og føre med seg

forvirring, sPlittelse, forfall

og o p pløsning. Fordi ved-

tektene var riktige fra starten, og fordi partiet har
mange medle=ner -)å forskjellige plan son har kjenpet not
liberalisering, har =(m-1) til nå unngått ekstreme
skadevirkninger. I:en mange eksemp ler viser at linja på
kort sikt kunne rasert mye av p artiorganisasjonen om den
hadde fått herje uten motstand. Kangelen -)å partiutbygringsi?lan har dessuten satt A= minst ett

ar

tilbake

or
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også 2ør til at endel cy-1c1ne sjanser
ta --)t('l.a. undeistre iene i 197 1 ).ette viser at det
helt riktig å se avviket son like farlig som det eksterntbekjempes like skarp t i
politiske avvike, o at det
organisasjonen0
er
j) et m?,, slås fast at i hovetrekkene gjelder alt
områder har arvet vært
orzsa „zi.J. - å
sat 2or
enda større i
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-584.111. Avvika i ideologi og metode.
4.III.1, Høy_reavviket fra det marxistiske proletariske
klassestandpunktet.
En grunnleggende egenskT ved marxismen er dens proletariske
klaSsekarakter.Typi,ek for høyreavviket både i beretninga og
i den praktiske politikken etter LM er
det proletariske
klassestandpunktet mangler.Det viser seg gjennom at:
Høyreavviket setter ikke proletariatet i sentrum for
partiets eksterne virksomhet.
Høyreavviket unnlater å slå fast proletariatets ledende
rolle på alle' delområder (kvinnepolitikk,antiimp.osv.)
I praksis fører dette til at høyreavviket blir en ideologisk overbygning for ei-prioritering av det(viktig.e
og nødvendige) arbeidet med radikale intellektuelle
grupper over arbeidet med pi'oletariatet.
Høyreavviket settr' heller ikke proletariatet sentralt
i partiets interne virksomhet og slår ikke fast dets
ledende rolle i partiet.
f) Dette viser at typisk for høyreavviket er en allmen
negerin'T av prole:ariatets ledende og sentrale rolle,
og ipraksis ei lnje for å i steden la radikale intellektuelle spille ei ledende og sentral rolle.Dette samsvarer med moderne-revisjonistiske teorier.Det uttrykker
et dårlig feilak::.',g klassestandpunkt som strider mot
proletariatets oL marxismen.s'klassestandpunkt.
4.111.2. Avviket og _Iasselinja.
Masselinja er et prinsipp for det kommunistiske partiet.
Masselinja kan samenlattes slik:det er folket og ikke et
fåtall "helter" som lager verdenshisterien.Partiet kan aldri
seire bare gjennom mobilisere sine egne krefter.PartiVir,met
kso
a evne å mobilisere millionmassene . til å
medlemmenesm
gjennomføre de oppgavene partiet stiller.Partiets virksomhet
må alltid ta sikte på å trekke de store massene utafor
partiet med i kampen,Alternativet er at uansett hvor hardt
og oppofrende medle mmene kjemper,så blir det bare et lite
mindretalls frenetiske,men resultatsløse aktivitet.
x4x
høyreavviket retter seg mot det marxist-leninist'ilgke
prinsippet med masselinja.Det viser seg gjennom beretninga
på l.LM og i det praktiske arbeidet seinere.
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Ytringsformer
At masselinja er et stort problem 1E22reres.Partikadere
skoleres ikke .i
masselinja
og lærer følgelig dkke.
hva masselinja i virkeligheten be-tyr.
Boretninga på 1.1,M uttryker denne linja gjennom at det
ikke finnes ett ords vinkel e. diskusjon av
..i
er ei linje for å likvidere masselinja i partiet.
Den manglende .vekta på å propagandere virkelig masselinje i partiet har ført til vulgarisering av mange
kadres ideer om masselinja av typen "masselinja er å
oppføre seg hyggelig ogha mange kamerater".Disse kadrene
skjø,nner ikke at sjøl om dette er bra, såer det bare
,midler til å skape ei virkelig masselinje-nemlig ei
som setter massene i bevegelse sammen. med partiet.
bVlovedsaka ved masselinja er prinsippet fra massene til massene.Sammefatte
massenes(spredte og spontane:
•
•
ideer,behov og ønsker,og gå tilbake til massene med dem
igjen. i form av lingir fra partiet.Dette forutsetter at
hele partiet, alle grunnorganisasjonene og medlemene har
dampe røtter i_massene,kjenner deres liv, lærer Ø dem og
respekterer dem,følger utviklinga si massene nøye og hører
på hva de sier. D et forutsetter videre at partiet på alle
plan tar hensyn til situasjonen i massene når linja utformes,tar utgangs punkt :både i massenes objektive behov
og hva de subjektivt har forstått,forener seg med og utnytter a1,1e goderiktige tek denser i massebevegelsen og
utvikler ei linje for d drive tilbake og isolere alle
feilaktige og skadelige tendenser.Det forutsetter videre
at partiet når det kjører ut linjer ikke passivt sleper
etter massebevegelsens spontane ytringer,men hever den
opp på et høyere nivå,gjør den mer -konsekvent og mål.
bpvisst,sterkere 7 mer proggressiv.Det forutsetter videre
at partiets røtter i massene er så gode at massene er
villige til å høre på det partiet sier,at massene
respekterer og har tillit til partiet,dets grunnorganisasjoner . og mediemer,og er villige til å handle
i samsvar med partiets forsiag.Dette mangler i beretninga
ikke er forstått
og høyrelinja har ført,md seg at det
i partiet.
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Hoved.vekta på revisjonistene stilles .opp som—alterndtiv
til å mobilisere massene,AlIe spørsmål framstilles som
om løsninga av dem er avhengige av u enhet u med de revisjonistiske.ledeX'ne,i virkeligheten er dette en teori om at
dci, t ikke er massene sc ,m skal gjøre fagforeninge.ae til
kamporganisasjoner,bekjempe MOMS på matvare os,r•men
noen få tusen "helter - , medIemmene i AKP(m-l) cg SVpartiene.BeretnInga er full av eksempler på dette.
Dette skaper også et frirvridd bilde av situasjcnentder
11,:uer-å.bruke r:le-coden "fra . massene-t'l massene,
oppsumere situasjonen i massene,deres behov og ønsker,og
utforme politikken utfra dit, og i steden vurderer alt
fra hva partiene og 2glitikerno sier - vurderer ilt fra

avisene og

TV-skjermen.Et ekscmpeUBeretningw- oppsummering av EEC--kampen ; soar er full av referar til
forskjellige' g=pper og kli•kker,men mangler en grundig
vurdering 'aV åssen-EEC-kampen massekampen og r::-;.sisenes
politiske meninger.
.
e ) I crnisasjoner
har c'et't;e' 'ført til at mange kr,,dr'e i
steden for å vurdere

de kan mbbIliere massene til'

oppgave,b'ar går inn for å mobiliSer'eAKP'bg.
SV eller -i- AKP hg 1.61,1e fagforeningsstyrer ell r+ bare

å løse en

AKP.Detie har skada m'ssokampen i samband med 1,mai
faglige kamper C8V
En ekstrem Lform er te'.1e-r,,se .n,

til å se

masser

et

Eroblemkadre som vi] at 'bare partiet og ikke asser skal
drive streikestttearbeid,for det er_ "et mas å , ,rekke med
uerfarne folk og vi gidder ikke lage ei ny ko p; ;_te"
og partilag som går jpp_- ' rekruttering fordi u de* er lettere
å få godt arbeid i en liten enhet ? osv.Denne .rypen
tenkning er'sjøisagt drepen for partiet dg mas,,,,ebeVeolsen.
Sammenfatningøyreavviket er ingenting annet unn den
gamle revisjonistiske ideen om at heltene lage-2-.' historia
som er blitt ført til torgs av folk som bekjem_2a
marxismen fra Bakunin til Lin Piao.
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-61analysen av den
4.111.3. F-iur. eav-,Tiket c) den konkrete_____
konkrete situasjonen.
Sa

All virkelig marxisme byg,er på anvendelse av prinsippene
på en konkret analyse av den konkrete situasjonen.
?ao sioringen undersøkelse,ingen rett til å uttale seg.
Under de revisjonistiske avvika i politikken og organisasjonen ligger det et avvik i filosofien som bl.a. viser
seg i subjektivisme,manglend_ konkret analyse.
Høyreavviket står fremmed for den konkrete analysen av den
konkrete situasjonen.Det±e viser seg bl.a. i framstillinFa
i beretning49 som mangler de spedeste forsøk på analyse av
situasjonen i klassekampen i No2ge,som ignore prdc svakhetene
som finnes i partiet osv.Det viser seg også i linjene for
partiets eksterne og interne arbeid i beretninga som utover
at de er politisk høyreorienterte også strir mot hva som
virkelig lar seg gjennomføre(f.eks.skape enhet med NKP i
dagskampen,noe som viste seg umulig o g så på et høyregrunnlag).
I stedet for konkret analyse setter høyreavviket ensidiget,
subjektivisme og overflatiskhet, og likheten med den virkelige
marxismen består i fraser uten innhold(som f.eks ideen om
at revisjonismen er "høyre i fronten').Denne måten å

utvikle linjer på må nødvendi&vis ende i feil etter 2ei1,
uansett den subjektive viljen til de som står i ledelsen.
1::n=ismen, men clæri:iot alt
-Jen 7:lar ingentl . til -fel::_es
o7-Y)ortunistisk teoribygging fra b e r u s a in
til felles
og ;':autc:.:y til bresnjev og ebbing, sa. netto-on er tvunr,et
1.-::norere den vir-keliTe situasjonen oF bygge
til
falske,
ensidige og overflatiske fra. , stillinger for å få virkeli,=;ete:1 tilpassa sine reaks,o=re teorier.
TIT i2

-"."

1

4 (-

. ons

C

•5-s

Harzisen 1= er oss at politikken avgjør alt. 3
- or å løse
et -.7roblen (enten det er å gjennonføre revolusjonen, vinne
en streik eller gjøre
til dageavic)
vi f=st av alt
crie den riktige :?oliticke linja, dernest kan vi løse dels7=såla, de ::)raktiske og tekniske spørsmåla 03 1.r .
:.otsetning til dette legger høyreavviket liten vekt TA. politikkens og ideolo iens betydning. :" _
. et fører til at det blii"
tatt lett på en feilaktig beskrivelse av TT og i= scy. den
beretninga (originalutave s. 133) til tross for at de
-?1r, ste kame= aten også i 197? ville si at den i beste fall
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-62var ufullstendig. Det fører til at en ka::erats store feil
blei vurdert son =indre..viktige enn hans angivelig høye nivå
på et enkeitode ve. innvalg til
fører til at
organisasjonen blir .latt skure uten at det blir gjort ei
vurdering av åssen organisasjonen skal utvikles.
122.:,
Det fører. til at eksterne kai:r2anjer (vaigkann osv.). blir
lagt opp rundt . lister. av riktie erl[eitkrav, :len uten at det
blir gjort noen prinsipni211 v=dering av „hvilket politisk
og. ideologisk 7. 1elhe-= partiet vil.f .:)1 fran • til massene osv.
Det fører til =anglende -forotåelse • for behovet for .intern
konsolidering, korrigering av avvik, diskusjon og studierosv.
Høyreavviket frenner ei Traktisistisk, pragnatisk • linje sOn
sprer sløvhet fra topp til bånn i partiet når det gjelder
ideologiske. spørs=ål, og sozz feslgelig . .også svekker årvåkenheten. not avvik.
4.111.5. :- eviderin,-: av r..-ar- 4 -r-en-erii-ls-len. o- skoierigç•
nivået klennska-.3en. til :.Ïiarxisen-leninis:-Ien.
a) 2å•en lan, lang rekke Områder har vi fått bekreftet
høyreavvikets moclerne-re-risjonistiske ka ,"akter. Det
ter p ent- not det klassikerne sier på mange w!råder.
Jette gje.lder • ogSå saker •sO burde -.sr=o barnel=då-for
enhver narnist i 7.2....å= at revicjonisrlen re-presenterer
monopolenes og i=erialism.ens interesser, at proletariatet
nå spille den ledende.: ollen i -,:sw-tlet interntog ek-

sternt at ,..3artiet. uå • nraktisere kritikk og sjølkritikk
og følge ',.asselinja osv, I tillew anvender_bpy-reavviket
den revisjonistiske -m&,:oden
å forvrenge klassikerne
og bruke utsac;n fra den i en sammenheng de ikke var
berekna på, for gjennc-i det å anRripe
ksempler
på slikt •-:isbruk er .bruken av r initrove .tale . -på.• :.011IITT-i:LTI-T-_-•kongressen i. 1935. og lAos artikkel on den anti-japanske
enhetsfronten til argumentere
å
for at partiet skulle
vise en- " y i•oderat holc:=Lng til revisjonistene og at de
var "høyre i fränten11 ,-og bruken av raoS•
Ing . tit å begrunne at '"kan mot sosial-itliperial:4_snen er
•
ikke Så Viktig" :. At slike Saker har kunnet skje i 'nartiet
avslører et allment dårlig gree å' ',:a.rxisen-leninismerTsetungs tenkning-i-•,K, der sjølikke er
skikkelig beherska av kaderen og ledende organer.
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b) Kø yre avvi ke t bygger or under det svake grepet ved å
m;:wate. nek o nå kacierens lave teoretiske nivå, og ved å
unnlate å slå fast at ingen blir "ferdig" rarsisi, alle
nå skolere seg i narzisnen-leninisnen-ao flsetungs tenkning
så le'e

lever.

l)ette har fostra ei tenking hos store deler av den ner
erfarne ka,'_eron av ty---,,en "jeg er an ferdig-utdanna
nar:,:ist-lei-..1 ist. Jeg kjenner nr!nsippene os har ikke
behov :or å studere ner, fordi jeg kan løse. alle -r)robler.ler
jeg tre=er ved hjel-! ) av .-itt s'inne skjønn." it situas.jonen er slik ser vi også -33_ at neste-arte-1 av kaderen
ikke bryr ser: os å lese klassikerne p.-? egenhånd. Slike
vilrede rår
kadre blir trange eurAriste2
de nøter en ny situasjon (i'. eks, en drastisk endring av

verdenssituasjonen) o‹,.; enten passiviseres eller handler
slun2 utfra overdreven sjøltillit.
S p esielt alvorlig er det at denne tenkinga har vært '
a:L1ZIen i ledelsen. Høyne ledelsens tooretiske.nivå har
aldri vært stilt so:- o--)gave, til tross for at hver ny
diskusjon har avslørt nye høl i gre--)et on teorien. ilår
de som skal lede ,art'_et rekner seg son "ferdige narxister", -en. sjøl ikke kjenner teorien godt nok, så vil
det sjølsac=^:t lett føre til grove feil.
- øyreavviket viser isanglende forståelse i partiet for at

å lære :_.. .:estre na=is:-.2.en or noe ganske annet og ner
krevende enn å skaffe seg et visst (eller til:-led et
a- til ma=isnen. -:an7)en for å mestre
svær t) kei
-tudier - og son en obliga
nar isnen t=--)2 aldri
torisk de: av don,
- studier av klassikerne - rå alltd
-oågå i -2artt på alle ,)lan, og alle kanerater nå forstå
e å lære. ::øyreavviket vil hindre oss i
at de har
forstå dette o r; skap er i stedet et falskt bilde av studier
son noe son for den erfarne kader får sekundær betydning.
f) :3'ølgelig vil høyreavviket spre et falskt og overflatisk
bilde av hva :..2arzisnen-leninisr-.1en-i:ao Tsetuni-zs tenkning
er 3= et enkelt syste av læresetninger son :ett -:_-.estres.
Høyreavviket vi: erstatte niætt red. et tont skall av
utenatl=te doc-,7-, er, son Lett kan saneksistere ned en
revisjonistisk--, olitikk og 2rakcis.
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Sa=enfatnin-- av avvik
i
et er str,,-; ki .2_t viktig å 2orstz;.
a) J.vviket i ideolog± os -etode 5-2.r allent ut p å å erstatte
p ro l etariatets verdensbilde riecl borgerskapets verdensbilde.
h) -De nest grunnleP- r encl e trea-2-a ved avviket er det (-.'sr"_ige
klassestanunktet o r.'s den drlige kjennska p ezL til
i ao ?setungs
13)2 1 Jutbden fører det til manglende forståelse for
massell2la for metoden
7:t ra.sene-til :L2assenq og " obiliserina av =assene
det sor3 avgjør om --)artiets riktige lin.ier skal bli satt
livets og det 'ører t31 ranglende forståelse for
.•,.•

nødvendiheten av å gjøre undersøkelser, konkrete anal ser
av den konkrete situasionen, dv,, bl-1 ,c)» .jed en feilaktig ideologi os. :Ietodes so-r: den høyreavviket.
frenner, vil ledelsens kadrane, partiet.uunn&elig gjøre
sansvarer ikke
feil ette- feil. For ideologien og
med virkeligheten, den kan ikke hjelpe oss ned å skaffe

oss noe bilde av situasjonen so . ..1 svarer ti: den objektive
-,,rkeli c-heten, og dette vil følgelig også gang pa gang
-føre 43-åt-vi utvikler en 7-)olitk uten forbindelse ned
virl.r.eigheten.n sånn politikk er dømt til, nederlag.
Detteel."' -uavhengig av :Ledelsens c,g kadrenes sub-ie2i-tive
„
-•
vilje.. Ledeisen•wr 'ai-ene kan ønske så ',-2ye de vil 2::
kjepe mot revisjonisr2.en og kje;'-)e for -1.-.-iarxisens men så
.
.
lenge de ikke undersøker situasjonen, anvender etoden
•
fra
nassene" og kjennerarzislr,ens ra:?ler
de likevel gang på gang ut i .blautåyra.
•

:J'ølgelig er
ikke nok å rette en3-?leltfeila i ekstern
organisasjon osv. Vi kan -erstatte den feil:
akti,ge-linja overfor revisjonisnen red riktig analyse
og taktikk. Vi kan erstatte s r ontaniteten i nartiut-

_
•,
u'bilStrele 2lj1g.
men
og _ ••••
.

-'letodens

_

,Iroletarisering. Dette er bra

L'or så lenge vi ikke endrer ideolorzien
vi -;:ed nødvendighet gang på -_;a,:ng gjøre

nyea1itorlige feil."Jblgelig er ikke det revisjonistiske
høyreavviket utrydda i partiet før vi har hatt et skikkelig o p-Dgjør mc: avviket i ideologi og metode.
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1)

Keyreavvikets innflxtelLse på L.X2( -1) .s 1.1ands=ste.
5.1. Ut fra utgangspunktet at hovedsida ved 1. LH var
riktig er det nødvendig å gjøre en grundig kritikk av
høyrefeila på 1. LL. Gjennomgangen i tesene tar bare summarisk for seg den riktige 'sida og konsentrerer op pmerksomheten om feila.
en tar for seg de viktigste vedtaka
på
og ignorerer de mindre viktige.
5.2.
Å stifte L±P(m-1) var en holt riktig o b nødvendig
beslutning. Det betydde et stort skritt framover for mlbevegelsen og hele den progressive massebevegelsen, og det
hadde ført til skade og tilbakeslag om det var blitt utsatt.

Valget av STK var i hovedsak korrekt. Det blei skapt
ei sterk kjerne gjennom å forene gammalt og nytt. Det var
også stort sett helt riktig å legge vekt på arbeidere, og
det hadde ikke vært riktig å legge enda mer vekt på å velge
inn arbeidere i den situasjonen partiet var i ved årsskiftet
,Ilovedsida ved valget var at
skapte tilnærma den
sterkeste
nartiet kunne sette sammen den gangen.
5./4.
Høyrefeila ga seg utslag i visse tendenser til å undervurdere ideologi og f elsthet i politisk linje hos de kameratene son blei valgt.12tøyrefeila ville stille formelle krav
som "arbeider", "kvinne" osv, over krav til politisk nivå.
Ved sluttbehandling av valga blei dette i de fleste konkrete
tilfeller avvist. Avvikets resultat ville vært å skave en
svak ledelse i ALP' fra starten av. Dette viste seg klart
ved valget til sentralstyre i :ZU våren 1973 da disse høyreavvika fikk dorm ere, noe som førte til at U fikk store problemer og måtte gå til ekstraordinært nyvalg i perioden.

5.5.

Prinsi pp-programmet var i hovedsak korrekt. Det
,1r.-•
om verdenssituasjonen, klasser i Liorge, revolusjonen osv. er i all hovec:sak prinsippielt riktig og
skilte partiet skarpt fra den moderne revisjonismen.

blei vedtatt

5.6. Prinsip p-prograMmets hovedfeil er•at det ikke inne.
holder noen prinsippiell behandling av opportunismen i
arbeiderbevegelsen - herunder den moderne , revisjonismen.
Dette var et gr:vt revisjonistisk avvik. Videre var det et
revisjonistisk avvik å ikke legge ,større vekt på sosial-

imperialismens fascistiske karakter. Et annet (mindre
viktig) høyreavviker den manglende presiseringa på flere
områder i klasseanalysen, e:rinsipp-programmer er sjuskete
når det gjelder å eksplisitt slå fast revolusjonens stadier
og det er p rega av utilfredsstillende konkrete kunnskaper
om sosial-iperialismen.
: rbeidsnrogrammet. Kovedsida var •riktig sjøl om det
1-_
inneholder store feil. Det slo fast on prinsippielt riktig
linje når det gjalt nødvendigheten av dagskanlp og konkrete
paroler for et revolusjonært parti, og avviste dermed av-

5.7.

vik av typen "det er reformistisk å stille konkrete krav".
Det inneholder også mange riktige krav os; det var et framskritt for partiet å få disse krava utarbeidet og sanilet.
I-lovedLesida var følgeli g at det slo mot feilaktige tendenser
og var et framskritt mor partiet da det blei vedtatt.
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5.8. Len arbeidsprogranmet inneholder sat:tidig svært
store revisjonistiske feil: Den aller alvorligste er den
manglende konte utforminga av ei linje for å bekjempe
sosial-inPeriAlismen son en- del av dagskampen.- Videre
. _ p -rammetunnlater ar Deic.sro
aforklare va son er -ors .-. ellen
-• _ ,:
i
på L.Y:(m-1) og anc re
e r 'pNÅ, SV), når vi i ord stiller
sanwe krav (f.ek;;. nei til 1` ritYL3, sjølbeste-.t abort, NITO
,
ut av Norge), -og forklarer ikke hvordan slike krav kan

giennomføru. g av massene sjøl og aldri av pampene. Derme' er arbeidprogrannet også egna til å forkludre arbeidet
partiet og opPormed å trekke en skar p skillelinje

illusjoner
av,typer_1"1=ava kan gjennomføres nå
og det har
--et
en. økonomistisk tendens, fordi det ikke klart viser sammentunistDne, ;let er egna -til å spre refornistiske'

henger mellom dagskapen og kampenfor de strategiske ..åla.
Dessuten er en el av krava også høyreorienterte og uttrykk
for den revisjonistiske linja.; ,:)essuten. inneholder, et

avsnitt ( 18. _TH:-_-._,TSr'="..011T, MeT i ONO:"^'OLEN:S OG
en utilstre_-..kelig analyse av de borgerlige partiene
Norge som er egna til å skape illusjoner om muligheten
for faste allianser mello 1 .471PG1-1) og disse partiene,
og der ed_ bygger op p under linja "revisjonismen er :Drogressiv . '. Uansett arbeidsprogrammets p ositive hovedside

i 1973, så har det i 1975 fullstendig overlevd seg sjøl.
(tesene tar
stilling til mer detaljert kritikk av
enkeltparoler.)

ilierknad y ra. .C.0 om aåbe ids pro r,wa=et. I SK-plenums behandling av pkt. 5.7. (),7 5.8. on arbeidsProgrammet kom
det ikke fra:2 forslag til endringer. 1JJ vil understreke
at arbeidsprogrammet ennå ikke har vært utsatt for noen

virkelig omfattende kritikk, i motsetning til beretninga
og prinsipp-rogrammet.CDette

også grunnen

til at p kt.5.8. understreker at
' tesene ikke tar stilling til enkeltparole ne i arbeidsprogrammet.) Y.onklusjonen i tesenes behandling av arbeidser

programmet - at hovedsida var riktig - bygger

derfor på
et svakere grunnlag enn konklusjonen når det gjelder prinsipp-pror:ranet , vec'tektene og beretninga.

Teser om høyreavviket (1975) – publisert på nettet av Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no/ml-historie/) mai 2011

-67
AU vil for sin del si at dermed kan vi ikke prinsippielt
utelukke at den grundigere gjennomgangen av arbeidsprogrammet sw: vi står foran, kan gi en annen konklusjon når
det gjelder hva son er hovedsida og bi3ida.Dette
betyr ikke at AU har trukket noen annen konklusjon
enn den som er uttrykt i pkt. 5.7. og. 5.0. AU har ikke
hatt noen diskusjon som gjør det mulig å gi en felles
sammenfatning av AU-medlemmenes syr. Men AU ønsker 'åfast.
0
sli at til grundigere undersøkelser og mer omfattende

diskusjoner er ført, kan det fortsatt finnes forskjellige
syn i 0i på hva som er hovedsida i arbeidprogrammet, og
vi bør ikke se konklusjonen i pkt..5.7. som endelic.

5.9. Sameprogrammet.

var riktig å lage et saeprogra'm. :'toved sid er riktig. Viktig"te mangel er
Oovjet.

5.10. Vedtektene var i all hovedsak riktige og med
meget få unntak det beste partiet kunne laga vec i stiftelsen.
De har fungert
et programmatisk forsvar for den ma=istleninistike linja i orjanisn.sjonss p ørsmål og for de leninistiske partinormene, og som et bol verk mot revisjonis-

tisk oppløsning av organisasjonen. JUs og NI:Ss vedtekter
har stått i _ot ultrad=kratiske angrep med sikte -å
liberaliserin-7 gjennom at kaderen har støtta seg p?,,
A=s vedtekter. Vedtektene inneholder noen konsesjoner
til linja "parti for vanlige folk", spesielt når det, gjelder
definisjor. av :.edle:amenes plikter/retticheter. De- L,te gir
seg uttryk_: i vage og tvetydige forlauleringer som kan
tolkes til forel for liberalisering, nen disse svcichetene
oppveier ikke de riktige prinsip p ene som ellers b15r slått
klart fast. :n viktig utelatelse so r: reflekterer 1-øyres
innflytelse er at de ikke behandler masselinja. Vedtektene
er likevel det programmat i ske dokumentet som hadde minst

feil og trenger færrest endringer.
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vedtektene. To syn er lagt frwl. i 3K
Herknad fra kU
når det gjelder 3-årig landsmøte periode. Det ene synet
er utrrykt i forslaget til tesene slik det blei lagt fram
•••••=. ••nn

på . 7,plenum2
"Ve ,-I.tat om 3 -årig landsmøteperiode på T. LI: mot det opprinnelige forslaget om 1 år uttrykte en feilaktig, ultrademokratisk tendens på IE inspirert av høyreavviket men
det gjorde i praksis liten Skade."
Alternativt har andre

kamerater la n't

3-årig landsoteperiode var berettiga
var ungt og ubefesta.

fram det synet at

fordi

part:tet ennå
„

•

'.plenum behandla ikke denne motsigelsen,iden står
for
videre debatt.
.

-;5.11. Beretninga var et

råttent / revisjonistisk dokument,
som fungerte som en nrograrmatish sa-menfatning av det

revisjonistiske høy:reavviket. Lndre artikler har gått enda
lenger enn beretninga, men beretningas store skadelighet
ligger netto-3p i ..at den var et autorisert dokui.lent, vedtatt

av Li , studert i..hele partiet og utsendt i masseooplag.
Dessuten er berotninga en systematisk gjennomgang av rjap.w.
områder og prona ,:_7ancT.erer for re v isjonismen på brei front.
Den iimeholde ofattende revisjon av den :Iarxist-leninistiske teorien, bi.a, av Lenins partiteori. Den bortforklarer
og unnskylder . at . partiet er stifa med grunnleggende lik-'
vidatoriske argu2enter. Den propaganderer revisjonisme
når det gjelder taktikk og strategi overfor den moderne

revisjonisel-1, organisasjonssporsmål, faglig politikk,
.kvinnepolitikk, ungdomsforbundet, anti-imperialistisk.
arbeid osv. Letoden og klassestandrjunktet i beretning
er-også . e. t • pria eksem p el
revisjonistne. Beretninga er
et pro gr ammatisk , dokument- for degenerering av. =-? fri-J-.14,-'til
et revisjonistisk pari, for partiets forvandling til et
'41*

haleheng på revisjonistpartiene. i;_lt ved starten• av
p artiet
-)eretninga ei linje som peker ;-_ot partiets
desorganiserinr; og onlosning.
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Valgvedtaket var -.)t råttent, revisjonistisk vedtak.
Det inneholder to giftige høyreavvik som etter tur ..kom t41
. .
å prege partiets eksterne politikk fran til valget i 1973.
TJ'or det første
å innlede reelle valgforhandlinger ned
revisjonistpatiene,

7Por det andre : å underslå strategi
(sosialisme, revolusjon, 2ropaganc:a mot p ariaentarisne og
opPortunie osv)
-:-aigk=pen og gjennomføre en reint økono=istisk og re2or Lstisk p rega valgkan pikke atskilte
oss fra revisjonisene. :ette vedtaket tar konkret sikte
p å å forvandle =.12(:.--1)
en "venn lif- påCr!ver"
revisjonistelle so_. sjø: :-, jenn=fcrer en revisjonistisk og re'o-rmistisk polltikk tross et revolusjon=t prograz...

5

1 3 .

Uttalelsen fra

U,

17S%EI

iT1DSO'UITITPATl"

(sendt ut etter TJ 5 lands=te vårer 73) er et uttrykk for
det revIsio--;avviket i ungdomspolerl.
5.1. Ved siden av de avvika son kommer til uttrykk i forskjellige vedtak på
Lk, er 'det også viktig å nerke seg

at det esist=tereine likvidatoriske linjer som blei
nedkje=pa etter at e koln åp ent til uttrykk på Lk, slike
reint likvidatorisk tendenser blei re p resentert av forslaget
om a slå fast rt
vært wrent å st ift e
9
slag o:--)art!-a.vn so.1 ville karakterisere partiet so et
u folkeparti", og de' helt ekctre:'e forslaget o å
at L-_[1-1)s i=insi7p-nrora .:- skulle slå fast at partiet
bygger på Ja=is..-2.,en-Lenini=n-Lao 1 1 setungs tenkning og i
stedet skrive inn "r2en vitenskape l ige soia:lismen". - ot er
verdt å :. erke seg at _'en s3:: stilte det siste forslaget ble4
valgt til Partiets S:r.
Sa=enfatning På avgjørende områder (ledelse, pro-gra:) var hovedsida ved 1, LI: at det blei slått fast .1a=istleninistic::e linjer og at den riktige linja blei konsolidert,
Men på andre, svart viktige o=rå-'er (valget, taktikk, organisatoriske retningslinjer, r- elo=åder i progrann n.m.)
vant den revisjonistiske høyrelinja og blei styrka gjennom
ver1_ta',Ç. på
LL,
en aller vg tiste feilen er at
autoriserte en feilaktig ,?nalyse av revisjonisnen og en forconhig linje overfo:- den. Dermed betydde 1,
tross sin
riktge
o-c-å
er ::raziry1-1:in:-- for den revisjcnistiske
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-79høyre. lj_nja i partiet, som sto .2ram styrka og konsolidert
og hadde vunnet viktige seire.
Følgelig er det riktig å si at på 1. L p: sto det viktige
kamper cy- partiets g enerallinje, og det var igang en
reVisjonistisk offensiv
partiets generallinje. :r.-Cri del
av dens mest å p enbare uttrykk ble nedkje::Ipa (f.eks. forslaget om at
. skulle 'vedta ' at det var feilaktig å opprette J„,X1,=, og o_ å renske 1.;.LICTT av programmet). iTen på
andre områder førte det til at revisjonis:--en blei rotfesta i partiet og fortsatt ikke er utrydda'idag (so-.-_--

r4eren 1975).
6)
_

1-_VVI=TS

SKISS2.

6.1. For å gjøre opp -ed avviket må vi-analysere dets
historie. sommeren 1;75 er det ennå ikke gjort systemat. iske kildestudier. Tesene tar sikte på å gi et grovt onriss av avvikets utvikling gjennom_ å behandle en del
høydepunkter og typiSke
)e utgjør ikke en ferdig
og fullstendig fraLstilling av historia og -å bare sees
som innledninga til å lage ei slik i samband med beretningsarbeidet foran
6,2. 1:avviket utvikla seg ikke i hovedsak på Funn lag av
at "den tidligere linja v-P7F-Uklar" slik at nar 1_1-bevegelsens -oolitikk blei ,_dere utvikla kol_ høyrefeila inn.
Påstander o- dette skjuler det
virkelig skjedde. Før.
høyreavviket slo i g jenno_ 9 fantes det riktigere linjer i
ml-bevegelsen på endel o_råderg
På revisjonismen som et redskap for monopolene
på partidisiplin, arbeidsplikt
på kritikk-sjølkritikkpå betydninga av , studier, spesielt kiassikerstudier
på behovet for å 21_m_essip styrke bevegelsen i storindustr.
på betydnin g a av anti--imperialistisk arbeid, or- spesielt
kamp ::_ot
på nødvendigheten av å avsløre parlamentaris: en og
o p portunismen i valghar:pen.
og pa noen andre områder.
.

.
•

•

Disse linjene var ikke nødvendigvis så langt utvikla, og
historien har vist at de ikke var s=lis god't befesta.
1=en sannheten er likevel at det re .visjonistiske , høyreavviket betydde at begynnelsen til riktige linjer blei
erstatta

..

feilaktige, revisjonistis g e linjer.
Føyreavviket betydde et tilbakeskritt i mi-bevegelsens
politiske historie.
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6.3. Også før avviket slo gjennon fantes det feil. Lvviket
re p resenterte likevel noe kvalitativt - nytt, et brudd. De
tidligerefeila hadde dels karakter av slagg fra
hadde de karakter av barnesjukdomner
manglende sk(Aering
son førte til at :::ye ikke var skarpt definert, rangl•nde
erfaring i organisasjonsarbeid og :TLye skoleelever/studenter
som- førte til "kriP-s 7':07--e" (ikke først og frest hardt
arbei:, • :en hardt o
anTt -P ru-, trerende arbeid), ten
denser til sekterise, vakling. 1:en høyreavvik blei
skarpt bekje:=, liberalise ble; skarpt bekjemDa, Interessen for teori/ideologi var stor. 'et- er følgeli
å se avviket
nbare " el utvikling av "fe.7. so:
sos
lt

''arites".

helt
Gjennombruddet for avviket .- skapte en ny o:;, forskjellig situasjon i -.T.':.-bevegelsen..

6.24 . 7C-71 var ei tid både
svær framgang og svære pro
lener. Lasseoppslutninga' økte voldsor3t i =C-kampen. Tell
høsten 70 blei retta i 71. ,Oel-teris:.-:e i :2assearbeldet blei
diskuter-'-1 samy-en
o:-. front "-rigsko....v.:unisr.-e"
blei bekje::pa.
t friskt og ofattende opraglø- med Lovdenklikken ga hele bevegelsen viktige erfaringer 0 l':_-bevegelsen
leda streiker, (;i.kk ran i - incl ustrien, og stilte s:?ørst'iålet
"åssen trekke inn :.1ye arbeidere",
begynte å ko=e våren
72, og det blei avgjort å stifte partiet.
6.5. Lvviket vokste frar i ly av 2ra:: .:gangen. Gan,; på gang
ga avviket g=ne svar på de viktige og riktiÇe sTpørsnåla
vi stilte Oss, og utnytta verdifulle erfaringer ti" å trekke
feilaktige konklusjoner.
6.6. 1-:østen 71 gjennomførte .ri-bevegelsen en prinippeilt_
riktig valEboykott-ka=anje red brodd not refo=icen og•
SP-ITKP. Køyretendenser til å ville , støtte S:T-= * valet
blei skar7t.bekje=et og besvart med ka:::panjer mot
ideer intern.•IGs CI avviste ideen ar at "venstre var
hovedaren".
6.7. Lvviket fikk sitt første gjennobrudd på SU_T:-.1-1)s
Lk høsten 1971. atter vedtak i 1:1,Gs
blei det fra =ledelsen lagt fra:- feilaktige linjer for U_Ts virksc.t.-het..
"Ideologisk ka:::p" blei overbetont, cvs, en kallp not borgerlige ideer i de breie, uorganiserte un( 'onsr2assene i al,nenhet. Det blei
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s predd ideer .om••at slik. "ideologisi . kaz2p" måtte
settes i sentrum for UJ7s eksterne arbeid og .prioriteres
over de breie ungdos=assenes interesseka=etterson
UF, skulle
•

bli en masseoranisasjon for ungdor).. T)ette innleda flere
år med oversa fra avvik til avvik i .ç3U.In-I)/11,7J.
6.3. "Våren 72 ber.7ynte
avviket
satorike feltet. Ber=" 4 - offensiv

2ra..:gang på det organiseterls::e feil førte

til at r:a-ere blei eksk:=ert fra fagforeninger i samband
med bedriftsa,/ise:-. Uten en grundig diskusjon blei linja
lagt oy ..og a l le bedriftsaviser Innstilt... Uansett , nødvendigheteil-.av .ta::,tiske retretter var dette høyreavvik, for
de=ed blei også i praksis alt bredt vronagandaarbeidl i
industrien nedlagt og massearbeidet redusert til. fagforefflines og .styremøter, ut fra hva dagsordenen_tillot er.

6.9. Våren 72 starta også diskusjonen om "parti for vanlige
folk" i forskjellige organer i ULG. Ti.)en var et feilaktig

svar på "hrigsko=unistike"
• .. overslag i Lii_,G-ledelsen våren
72 og på spørsmålet a:, åssen rekruttere arbeidere. Samtidig blei 1:edlemsonptak liberalisert, og "-C-1:onnunster"
ko= inn s.osi • noen tilfeller seinere :lar vist seg aldri å
ha stotta mi-linja.
6.19. r2ross frw.:gangene for avviket var den eksterne linja
i hovedsak riktig våren 72. viste seg bl.a.
6.11. Corneren 72 internt oppgjør ned "kriskomunisme':
i 11LG-ledelsen. Var nødvendig og førte til fral.ganger bl.a. første fersø1 - på er skikkelig helårsplan. Ken sa.tidig a op pgjøret ot krrftig støt til "vanlige folk"-linjai
og blei brukt son: ar=ent for allmrm s l al'king p å krav til

arbeid, studier, clisiiDlin, tiLred utvanning av begrepet
ko==unist.
6 •12

_od fronts tap for Grønt Gras i =-Osio våren 72

førte til riktig kritikk av s e: - Iterim-e som støtte .uerfarne
progressive over til -Ger. _Dette førte =iddelbart til overslag av tyren : "foren
a: - _e son er venstre (inklusive
5
=- 9
sos

ILT) not
2

høyre".

,2DC-Laot.standere blei beskrevet

fr
,ron,,en
onten med ,...:-,erspe
,iver også utover
•
1 •
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"Venstre 'j, blei si:,?..tt fast sorl hovedfaren i 1-.21-bevegelsen.
.- 'ette betydde at høyre brøyt gjenno;:. o.:7; blei hovedfaren i

den eksterne politen.
6.13. C fulgte. Gen allmene revideringa av prinsippene i
forholdet til revisjonismen, neddepinga av spørsnlet o..
sjølkritikken p vedtaket oss. "der
taktiske hovedfienden" osv.
6.14. :_øyro er i rasende offensiv i ..),U høster' 72. T
- (n-l) vir -(ÇU
sen . spres ideen on "progressiv ungdo" fra= P
til LUT. TJ5 au.tononi overfor LP blir pro- ,agandert fra
Våren 73
ledelsen, Doicjeviks redakpjou hetser not
velger

en ledelse ut fra feilaktige, fornelle og

apolitiske kriterier - den viser seg funksjonsuclyktig.
i ledelsen, rot og liberalisme i organisasjonen preger høsten

72

og

6.15. :::undt 1.

er høyre på offsiven i partiet,

tre:e utslag -con. å ta avstand fra I

771,,

- blir stoppa, og

en del riktige linjer f'astslått ben sa=tidis stadfester
høyrelinje og gir de derved fritt spiller6n i

partiet. ?:.pner det eksterne høyreavviket i sa:-,band Led
valet.
6.1. Perioden 1.
- valget er høyres glansti
L.vviket
florerer s do fleste o=ådenc. -Valf.:.linja er g=ern
ørst enhet
førstkonw:2,istisk
frant
re-risjonistene, seinere
:-ed ensidig borgfred. -Dette danner -Aønster for holdninga
til, revisjonistene, son blir sanrost ser ' p rogressive i
ølge teorien
sorr: 'vennlig pådriver'. I propagandaen
at det var v-ktig at vi kor: inn,
blei det feilaktig lagt vekt
og det blei s p redd subjektivictiske ideer or.riasse stemmer
i,rai g,4,orde partiet grove høyreavvik,
og mandat i Oslo
det verste a?', fjerne knipen
sosialinperialisnen. Tovedsida ved 10.-linja i Oslo var g=en, sjøl o.--1 denonstrasjonen
det året .oså hadde ei viktig, god bisictie, Gentrale avvik
på -;i:-__=heten,
-ien, nedde=pinga av betydninga av Proletariatet i det eksterne arbeidet (bl.a. K), ignorering
TX?,

2

av organisasjonspl-1 for partiet osv. Internt slår høyre

ut i .len.oraliering, vakling og o ppløsning, cmrlig i tida
rett før og et:-,er
Teser om høyreavviket (1975) – publisert på nettet av Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no/ml-historie/) mai 2011

2.plenun våren 1973 doninerte den revisjonistiske høyrelinja. Tiri blei stadfesta og fikk et nytt
skyv franover. 2.plonuns ''teser on SV " var revisjonistiske
og likvidatoriske. 2.plenum stadfesta og utvikla den revisjonistiske høyrelinja i valget. S::8 2.plenun representerte
høyreavvikets høydepunkt i partiledelsen.
6.16.

.

6. 17

I fa.,..zlig-nolitikken utv-;kies.linja nled "borgfred"
.T.:ed SV-byråkrater
nec: visse ledende faglige CV-panPer
lokalt. :'Jette legger grunnlaget for langvarige og grove
grunnOrganisasjOner i paritet.
høyrefeili
6.18. I frontene . slår linja ned allmen knebøy for CV
gjennon. linja ned ingen front uten :V blir hovedlinje for
frontarbeit. :amtidig vannes frontenes Grunnlag ut.
0I,:.:011 Gjør nrinsi ppvedtak or å ikke ta opp noe annet enn
indokina, nekter derfor å ta avstand fra ChilekunPet.
Rulturfror,:ten stiftes p.g.a. p arolene 11 Tolkets kultur,
2) ytringsfrihet, 3) anti-inperialisne s-om deretter reduseres
til bare folkets kultur, den preges av fullstendig organi-'
sasjonsliberalise og klasker samnen 0
IT opnrettes på

initiativ fra ml-ere og overlates Svein Johansen. Chilekoniteen (stiftes rett etter valget) får svare organiSa-1•.toriske konsesjoner til
Dahl.
so.-leron 72 var en ny fåse i partiets
liv prega av en motsigelsesfylt utvikling. :r.= å) den ene
sida begynte kanen not hoyrefeila å bli tatt
nå en
del o=åder. ?å den andre sida blei de ikke utsatt for
6.19,

Valget

7: -

prinsipiell kritikk og revisjoniw.len fikk stå urokka
mange =råder.
6.20.

Høsten 73 var aksjonen ,7:ot Chileuppet, cle:zonstrasjonen

under 0:-tchber-krigen og not :Ussinger viktige franskritt.
Partiet tok skarn strid not revisjonisten°, T propaganderte revolusjon og a7lti-L-peria1isi.:e og fjerna seg fra den snevre
økondulisen. - :artion-,:anIsasjonen livna til.
6.21.

.

1:01-aksjonen høsten 73 må analyseres. :Partiet
nekta å gå
på total kapitulasjon forr:.elf Dahl i 1:0115koniteen. Sw:tidig var LTT hoveddrivkraf i en aksjon son
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-75JV blå te onn i samband :ed ei stortings-behandlin,
sjøl virkelig støtta, leverte ledere till-og :åk imot blomster
(bl.a. ved at en V-ting7; , ann talte i Oslo) og tilsiutt
sørga "or klappa sansen etter storti=be -1-landlinga. -!:›et er
sikkert at _et
gjort høyre2eil, og nødvendi å w2re
nøye ned

1=o=
er.

0.22, T års»l_andiskusjonene hc;sten
•s•n k01.2 for seint
og -rar ytterst overflatiske, rarerte partiledelsen både
behovet for utinkle en bedre arbeido=olitikk ;-ed .:2er vekt
på proLetaria-tet oc.; 2or : ,ere studier. Fen cisse sakene blei
ikke i pra"..:si-. tatt alvori2.
b:ei gjort ::ed arbeiderpolitikken, so:- i '_-_Dvedsak blei nunns=r.
blei starta o_-;. det blei gjort en del nyttig ideoloE;isl: arbeid,
men lav prior:'..tering fbrte åll:-.ent sott til at resultat ne
blei noks?x,=°-.. :et blei lansert ei studieka=anje, . on
under inn2lyt r, ise av ',..-iøyrelinja hadde det utvikla seg en
tende-as sou
.iendtlig til studier, og so; saboterte
gjew_ol::førin:. av :ampunja.;onne tendensen fantes også i
deler av partledelsen.
6.2°. Libora.:_tsme O F :=yreav:vik var et prpblen.
t, var
motstand
ha c'enonstrasjoner og brudd på direktiv on
å ga, Onortnistiske elw:enter ::obiliserte under Carlaraaksjonen, brÇ.....t den deokratiske sentralisnen og forsøkte
å starte opp=
-:amtiÇ:',ig begynte en del
ledende o=an..2 å ta o p-- ka::p;()'6
ultradwiorati
c..vvise "parti for vanlige folk".
/

;-_.otstriclencle
tendensene.
opsu=erte valglinja sol-: riktig ("-_-led
visse høyre-2e") og by .;de orm under ideene or,-,son "pro.:-.ressivt" o å vinne SV-medle=er gjennor.'. "snill" taktikk.
Sa_ ti ri t,råk. --)lenur3_ opp arbeidet
å kritisere o analysere OV,
korrekt _.'art tre sentrale motsibgelser i :V :
på sosialiluinerialisr.len, på sosialden6kratiet og på revolusjon, og sle fast at ;')V var svangert med splitt 'else og
nederlag for seg sjøl.
2ørte til boka "hvor går T,7".
Køyre på Plen--; og i bo":a er den :.tinglende Princippielle
krakteristikk e av revisjonismens rolle of-- . tendensen til å
undervurdere ,)tsigelsen or.;' revolusjon. Likevel betydde dette
senl:østes 7 uttrykte cle
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et 2ra=skritt 2ordi L2 bef;ynte .

2yre løs på J, og det
,
førte straks til framgang overfor T.,
•
_

•,.

,•

,

•

,

.

,

.

,•

.

...

-"1:=dal-7intex-aksjonene 1,-..ren 74 førte til at partiet
tok opp en god og riktig propaganda D statens rolle og
.•
-r evolusjonen. ?å den andre sida var det . gr~
heyreavvi
.•
. "_• .
i enhetsarbeidet der revisjoniStene fikk bIonster, blei
tillat å _:2_.::tere akSjonene og agenter for sosialiperialismen
tilned fikk vare hovedtalere på arrangeenter der partiet
var hoveddri:Tkrata.
.

t

.

'I'artiets linjer i :-:o1;-.2enkollstreika var riktige og
en kraftig støtte til arbeiderne. 2a-riti3i avslørte de

b i G.0 41,

store vanskene nec å -b=r,.rd
. . . Partet

con runnler,gende
gmrne og u- p roletaris",-.0 innretninga på partiarbeidet.
•

6.27.

74 var en stor 2ra:Igan. .13ygclo

på
analyse i ledelsen av den taktiske situasjonen hesten 73,
sol" la o p p ei
linje ut fra høyrefeila
73 og Ts
sterke taktiske - ,-)or3isjon.•høyref'eil i starten Jlei
retta under , arsjen
sosialiperialisnen blei il2(.e eksplisitt nevnt (forutsatt "sneket inn bakveien " i k0:',ite.behandli=a) og, sosialisen ie nevnt sor ønskelig i platt-

.
fo=a.
iktig sentra: taktikk :ed forhandlinger ned SV i)å
Prinsinpielt ri- -tig grunnlag kwbinert ...ed hard karp (5-g'
brei niasse...-.obiliserin;?.. før te til 2Vs første store indre
krise
og det var, et viktig frar.shritt i karpen
revis.
jpnismen i partiet.
•
I•nai avslørte santidig at høyre var utbredd og
befesta i p artiet. Lange ::.:edie=er forholdt seg p assive oT
unnlot å nobiliere• fordi de venta enhet med .SV. Det var
steder der det blei gjort grove kompromisser meCH:42).V-;:_iEhøyre:!retni=, noe det store antallet enhetstog med SV er et uttrykk for (det Yfinnes unntak, rien høyre var hovedårsak til
enhet ned SV). IJ og andre frantergik:: langt til høyre,
det var et resultat av ml-kadernes grove høyreavvik i disse
frontene.
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6.28.3.

på 74 plenum
blei det synet freiz-:e-'; at

er viktig å vurdere linja i
å vurdere i hvilken
det
lønnsooi-jøre': L -ed sikte
var påvirka av høyrefeil.
oppsu=ering er ikke
Gjort. ::en L - J. s l utter seg til det synet at det er helt
nødvendig'å grans :e 1-1(L;yreavvi:-.ets innflytelse på et: Så viktig
arbeidsfelt.
ette nå gjøres under den videre :-af:Ipanjen

7,

•

for å gjøre opp ued høyre i nerioden før 2. LI:.

l'erJna. 'ra LU c›Våren 197 L. blei
for LE.21-l)
i ledende ori);aner.
politikken.

1.1;t. Syn

er

for-la-a ti/ o 4 eno1 44-1 7 :k våren 192L
lagt ,ra.:. : forsla,j til Oljepolitikl:
rjennoni artikler i p ressa og -på møter
-).2.

at sjøl on en' .analyse

kou det fra:: to syn på denne

av

oljeutviklinga var

rettiga og nødvendig, så var hovec'.sida ved linjene sorl blei
lagt fra::
De var prega av grunnleggende subjek-.
t i vsne (b l .a. ens dir; prega av utviklinga under høykonjunkturen), =odde illusjoner so_T, overdrev spørsålets
betydni= ('ny =-1:a:To") og hovedsida var et økonoisbis
høyreavvik.

. 77n er at tross fei_, (overvurdering av ::ulighetene
,
:?or :-anp -p å kort sikt, -anglende analyse av sosialir-peralisriens betydning) så var hovedsida ved disse analysene like-

2t annet

vel riktige. - 2e slo fast don store '.:etydninga av oljeut-

viklinr----a og nødvendigheten av å utvikle ei ka=linic _ >.or. den,
noe so:: var og er utilstrekkelig forstått i partiet. :jet
får ann å fjerne feila o2- utvikle den videre til ei riktig
oljepolitisk linje for --)artiet.
7.Plenu= sluttbehanla ikke denne ::otsigelsen, oi7 den står
derfor til videre debatt.
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6.29.

•

Organiseringa av I= våren

var et framskritt som

ssrundif.;ere

retning av
nekte
gelsen. I sa_band
vekt p3.. Ideologi

7 b,

organisering av hele bevestiftelseslans=øtet blei det lagt

01--;

ført c;ar p

kar.p mot

avvik, men -)rog-

rammene inneholdt ingen prinsippiell sa: =enfatning av
revisjonismens karakter.

6 - • Bedre kunnska p o'-i sosialimperialis=ens karakter
av umiddelbar _trussel førte til at ledelsen opp-priorite~

p ro p agandaen

i

våren

7/4.

-Dette

blei fulgt av det ut-

merkte.initiativet ti tS::!ek-L-_o-denonstrasjonen, som var en
seier internt Og eksternt.
6.51. Våre r) -

sommeren 7l

kusjoner i ledelsen (=.,
i kampen :_ot revisjonismen.

var det en rekke viktige disAU) som betydde nye :framskritt
Samtidig viste de at det fantes

høyret.ondser i l edelsen fortsatt, og at den alvorlige
situasjonen i partiet ikke var virkelig forstått.
,andskonforanse. Gjort våren 7/ i

6.32. Vetaket

JJJ,

bekrefta av SI. Viktig fordi det tok opp- to avgjørende
spørsmål or_ generallinja s sosialim p erialisnen og valget.
Samtidig var det motstand i ledelsen mot å p rioritere disse
to emnene høyest ( over faglig, olje), og ingen allmen
forståelse for

h vor

v 41 :tig

l andskonferansen

var.

=s 1 .renum,
et var et .1.-a.12.s.l_ri/.,t at det blei
gjort en oPps==ering av p artioranisasjonenes stilling for

første gang, og slått fast at klassoszmnensotninga var utilfreCisstil.
unnlot
stile skar p t spørsmålet
om løsninr--er. Følgen var at ingenting blei-gjort.med:sa..k,a.
Plenum k l arte ikke å lage en riktig analyse av hva sor: var
. _ •••. .

hoveclfaren
høyre eller "venstre'. :ivna ikke å se at
;
"venstre '-elementer co.... sym p atiserte med .7= haddeslått
over til
Gjorde feilaktige vedtak om at "venstre'i
var hovedfaren.
6.;4.

2Xlet.

1iktig linje

kjempa gjennom mot en

rekke avvik : 'hattemaker"-forslaget med "brei vag'ront,
seinere vakling på spørsmål om sentral henvbndelse ti l SV,
undervurdering av sikkerheten.
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6.?5.A. Ars p landis211;:k en. L-)en

første delen av årsplandiskusjonen (utenon organisasjonen) var et franskritt
fordi den blei gjennoført langt grundigere og følgelig ga
riktigere resultat enn før. førte til stor fra:nganc i
kanpanjer for
økonomi os- r . Uttrykte oppgjør ned subjektivis-e. 1. ..rs-Diandiskusonen firte til riktig forståelse
for nødvendigheten av ideologisk og politisk konsolidering,
rydda plass for landskonferansediskus,jonene, gjorde vedtak
o studier sora i stor rai blei satt ut i livet og vedtok
helt riktig at "internt prioriteres over eksternt'. Samtidig var det notstand not "internt over eksternt" sor: uttryk:te høyrefeil når det gjalt Drioriteri= av politisk
konsolidering , subjektivisme.
j .

6.35.3.

So=erleirene

197 /4 betydde

et skritt frar7over gjen-

nor: at de lanserte karapen rot sos-i---)erialisnen i hele
partiet, og lanserte karapen for ei revolusjon= vaglinje

1975.

Oppegget on. vinnepolitikk tok for seg en del viktige
høyreideer i fronten.(O p legget
far:lig politikk og de
faglige diskusjonene på
_ leirene er ikke gjennomgått og op p su=ert på nytt i sa;i_band ned kritikken av hcyre. Foreløpig kan vi derfor ikke slå fast o- hovedsida i disse diskusjonene -.7-ar gode eller dårlige.) J-_11 -?Jent sett betydde
sonnerleirene at - edlennene blei nobilisert ,-)å brei front
for ma=ist-leninistiske l_injer på viktige w-lråder.

la grunnen for fra::::,-ang seinere på høsten.
6.36. Ensten 7 b, — våren 75 var e n ny fase i partietl iv ,-, rega av at f
brøyt nezi, revisjonislien på stadig flere
'.!r
enkelto=åder, santidig so:, = de fleste tidli gere høyreavvika
:ikke 1, 36?i kritisert og de:; ikke ble! "_ansert noen
av (-,en revioni5t1s::e lina

helhet i nariet.

Partidiskusjonene o . eppsunneringene p 5.plon=
og landskonferansen -7-ar et sort fra:-skritt i kampen not
revisjonisnen.
Vedtaket on soia2Li--, eriali=en betydde et stort strategisk
fraskrtt 1-)å partiet. Det konsoliderte J.-ekkene på et
vikt4.g ka:->po:r3,de.
:et skolerte nedlesnassene, skapte
gjenno'nbruc'd lo- at sosia l'ipe .nialis.2en er 2aseistisk, er en
akutt fare og nå bekjennes i dagskar.-_p en. Det
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avslørte at det fantes noderne-revisjonistiske elementer rekkene, men de

blei totalt

isolert og etter en
tid slenst,ut. :et skjer.--)a motsigelsen mellom medlemmene
or-, SV.
Vedtaket o .r., valget betydde at partiet konsoliderte seg rot
de refo=istiske høyreavvika i valukamnen
la=entarisk, anti-sesialinDerialistisk

r)g

-.
anti-revisjonis-

tisk propaanda blei satt

sentralt, det blei tatt hensyn
til sikkerheten osv. :ette var et strategisk framskritt.
i en santidiz vedtok landskonferansen -Då W.r.s forslag at

valulinja i 73 hadde vært i hovedsak riktig! 1. s.ette vedtaket er uforenelig :-,ed hovedlinja i 75-valget, det viser
at høyreavviket fantes fortsatt og ikke var gjennoskuet

av kadrene og ledelsen.

6.30. ?å mange orader hadde den :a=ist-leninistiske •
linja stor framgang. Polemikken ot sosial-imperialsiman
skjerpa og kannen så smått tatt .opp i samband med
. blei
.
flåtebesøket, fagforeningsårs=ter osv.. -)jUs LI korrigerte
mange organisatoriske og p olitiske feil (men vedtok også,
progranner uten riktig karakteristikk av den moderne revisjonismen), og _, 7J kasta, seg ut i en vellykka kampanje mot

:øyre i ITW..

gjenno:aførte valgka.2per i hovedsak uten
høyrefeil (:11-3-0slo) mec l store resultater, Partiet
utfolCa brei aktivitet, os løsninga av opprzaver
kan,-ane,
viste store fra::.,-_;anger i kampen mot libera.
pia:-__Ieggingsarbeidet,og i kaderens p olitiske niv3_.

Tien samtidig som revisjonismen var på retrett hadde høyre
fortsatt stor i=flytelse. .- Js ortsatt betydelig vakling:.

blant medlemmene på s pers-lalet
V. .- .2?Istremt, :_len typisk
eksempel en lokal splittelse i januar. 2orsøket på aksjon
for 50 mil klap pa sa=en pga. høyrefeil og organisatorisk
slurv.
:treikene og støttearbeidet høsten 'rn-våren 75 avslørte igjen feii priorietcringa av kreftene, men under
kamp en blei cet Gjort riktige og viktige tiltak for omnrioritering,
førte 'dl stor franganr2; i kampen for
å proletarisere innretninga.
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nen i samband med årsplanens
-.
del il (organisasjonen) betydde et prinsip p ielt oppgjør
:.ed "la det skur'-linja (),- var et viktig strategisk franskritt i kanten ot revisjonisnen i paritet. I tillegg fikk
-an- en
- ..pisni pp ielt be grunna utbyggingsogså for første gang
plan. I onp sum:l eringa av partiets organisatoriske arbeid
siden starten b l ei c'et lagt vekt på at det fantes ei kamp
mellcw linjer i organisasjonsspørsål. :jol on de tidligere
feila ikke blei satt i sw=enheng med et alli:lent høyreavvik så re presentrte dette et viktig slag:.:ot høyre.
)ette er sa=enfatta i ?Us oranisasjonsplanve::tak fra
høsten 197 /-::, so;:::: er, et uttrykk for den riktige marxistleninistiske vontrelinja i partiet.
sosialirPerialsivedtaket og doku::.entene
6.41. i samband
fra den nordiske. rl-konferansen erstatta 4K:.1 eksternt feilen riktig
aktige teser on revisjonismen son " ror:;r essv"
revisjonisren son et agentur for borgerskapet.
fransti ll in
intern eller eksternsjml1 - en dette blei ikke fulgt av
kritikk av tidlige= feilaktige teser.
•

JJJ ideen o. at
6.42. KØsten 724 for første gang reist
det hadde vw.rt en feilaktig høyrelinje i partiet siden 1973.
Len denne :-_ritikken gikk ikke så langt som til å si at valglinja var gren. - et lyktes ikke å oppnå enighet o dette
i LU.
6.4. :Anja for 1.ai 1975 betydde igjen et viktig fra-

skritt i ka pp en for å korrigere linja. 3ygde på ei riktig
analyse fra høsten 74 ov at 3V ville gå sw-men med DITL.
massolinje or' hard kamp førte til stor seier for
partiet og nytt taktisk nederlag me( indre krise for SV.
Fortsatt ingen kritikk av 1.a.i-linja 73 internt eller
eksternt i partiet. Camticlig var det viktige hzyrefeil,
både mange steder lokalt og på alle plan blant kadrene
i Kvinnefronten,
6.244. I januar 1975 blir et revisjonistisk forslag til

fagl ig proran sendt ut eksternt fra 1J"J. Lette fører ikke
ti l reakjsoner fra partiet eller fra flertallet i ledelsen.
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~04.:ars 75 blir en kritikk =ot hele den revisjonistiske linja tatt o pp i Li, og det o p pnås enighet i
hovedsPørsrsåla, Cwitidig sorl nartiet har endra po:_itikken
kraftig siden 1973, finnes det likevel fortsatt uf-redde
.. .
tendenser til atkaderen . har grne ideer or.. revisjonismene
karakter, og heller ikke har noen forståelse for feila i 73•
Under clutto'fenGiven i Indo-na foretok ledelsen
o,!-- hele partiet en e.:-2r1 , oritering, kasta sec inn i sollrevi, sto inot USL-L.- p erialistenes hets
sjonistenes press: -3,aultidig viste det seg l okale -;(mdenser
til vakling overfor =-J.,0-tz)ppens falske "støttekampanje".
hovedsida var solidaritetsarbeidet et uttrykk for at partiet
var i ferd red )1 korrigere den høyreorien'terte underprioriteringa av anti-imperialistisk arbeid.
6.46.Slik er situasjonen -.:o 'ran 7. p lenun

for

politikkn over-

sosial-imperialisnen, valgpolitkken,

organisasjonspolitilzken osv, er diamentralt -otsatt den i
197
Sa=tidig har sentrale or,-;aner aldri gjort ne= saÏ-11a
oppsunmerin):- av at politin i 75 var 2eilaktifl; og uttrykte et angrep på r7enerallinja, et forsøk 0L- å gre
til et revisjonistisk parti. Lange feil er dessuten ikke
retta - p artiet har ingen skikkelig sikkerhetslinje, lite

praktiske erfaringer :.ed kar :.:ot social-imperiali:ien,
ingen id_kke:._1:; ,zjennw:Cickutert ax taktikk overfo- SV osv.
7)et teoretiske og ideologiske nivået hos parikame-...'atene
er utilfredstillende, det finnes utbredte høyrestr=inger
og til.;_led enkelte åpne høyreel=enter sw;rennå ikke blir
konsekvent "Jekjer:net. .-1
- ;tter
1975 viste det :-. eg betydelige høyreavvik i partiorganisasjonen bl.a. i ferm av
vakling i støtten tji aksjonen :o'c, de f n. s. cistiske T *etnanflyktningene og aksjonen 1-.:ot Hazi- programmet i fjerlsynet.
Dette viser at viktige deler av partiet fortsatt er sa påvirka av høyre at ka:-'leratene vakler for - presb .fl-a borgerskapet, sjøl (y . det bare er i for...! av avisartikler.
6.47. 7.pIenu har 1-.3ulighetentil å innlede en ny fase i
partiets Liv prega av. det fullstendie og dyntpIøde
oppgjøret :.ed det nodernerevisjonistiske avviket i partiet,
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0der hele p artiet fra topp til b&an_ gjør opp •med de linjene
som rer,rsenterer 7:-ono p olencs og imperialismens interesser
av å degenerere ÅK.? til et borgerlig parti og likvidere 1=3.

7)

Ytre : o:e,s:endiheter kan ikke unnskzlde avvike÷

7.1.Ikke alle feil er uttrykk for p olitiske avvik.
::)et vil alltid
F,7:jort fei: so- skyldes at det er umulig å
ha fullstendig oversikt over alle sider ved en situasjon
som skyldes uforutsette uhell osv.
ette hener sa' en
ned at ver ter2:-.ning aldri i alle Cetaljer -1:an av peile
virkeligheten. Følgelig er det en lov at også ko=unister
med en riktie? linje gjør
=ke feil kan unnskyldes
som uunngåelige, o r_; behøver ikke nødvendigvis føre til
politiske cp7p-pjør.
For uerfarne kor=unister
korser opp i en helt ny situasjon - fooks. et Parti som uorberedt rlå skifte fra
fredelige forho'1.d til fascisme/borgerkrig - er det også
mulig å unnskylde tiled t=elice grove . feil. Vi karl ikke
laste fersko kamerater son ikke har rukket å vinne særlig
erfr i.ng og kritisere
sa-z e måten son veteraner;
kambrater so,-. har ::je=et under forskjellige forhold over
perioder -p å :ance år.
et er sjølsagt viktig å trekke
lærdom av feila, := vi vil se'kaderen e manglende erfaring
"formildene o. stendiRhet".

3or=s ve kos_.
kan følgende arguent frenness
artiet
'var/r nytt oeliten erfaring. Også kaderen/partiledelsen var fersk og uerfaren. E . artiet kari o p p i temmelig
innviklete og raskt w..-skiftelige nye situasjoner. Dette
førte til avvika.

Lvvika

sjølsagt kritiseres og rettes,

sln det kan unnskyldes at de blei -;jort

ut fra ledelsenes
ferskhet og den vanskelige ytre situasjonen. Lvvika representerer ikke alvorlige borgerlige tendenser i ledelsen
og blant :-:edle=ene.

r")enne argul.:entasjonen er :t eilaktifl. Den glatter over hvor
alvorlig avvil;et er og vil hindre et virkelig dyptgående
oppgjør med den -2oderne revisjonisnen i k=. _-?or å .avvise
slik arguentasjon er det nødvendig å
gjennw-: hvilke vanskeligheter den eksterne situasjonen førte !-ed •.eg, od vurdere
om de virkeli,-- er så alvorlige at de :_:unne unnskylde de
svære feila son" blei gjort av ledelson.
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-34,

EFC-kape,-' var en ny situasjon. Den
største ma cskanen i Norge etter krigen, son hadde ::ange
tre:
eiers har vist å'og fTo=e, i f retstid og
under =ono Pp lapitaIismer - . l•onopolkanitalen b l ei t-fl72,ed
slatt urder va l :!
sor: s :tita partiet var pe.ii
rioden 7C-72 :len tida de La r:de vimet .'este parten av sine
erfaringer i ekstorn :-assel':a:ap, og for flertallet av nedler.-Inene var . ::et hele eller nesteparten av deres nolitis:ce
fartstid, .:ette førte ned ser , en sterk tenc:,ens til ce-, gjor()
vidtgåen:e strategiske vurderinz. er ut fra .::enyt.terut
sp esielle situasjonen son råda under
ka:.-,pen er den absolutt største og viktigste ytre faktoren,
er nwrt forbundet :ed de fleste andre ytre faktorer.
,

C.;0-:-:a::_pen i forhold.
kanpen :not de to -1:erialistiske super=aktene. I T3erioden 70-72 overskygget kaisper.
mot
1:a.2en not de to sup=aktene i :lassenes bevissthet.
Det var helt
dor
2or =1 -bevege 1 se;1gjøre grundige
aralyser av 110, .lå fast hva =C var, slå fast =c-ned
l emsax)ets karakter av i:i:r)erialistis: angrep på norsk sji.-rderett, på den norske økononien osv. lette var nødvondj.
for at -:-.:1L-beve,s. elser, skulle :-:unne delta 4,• kar:pen og vare der
nassene var, og for at den skulle kunne fre=le riktige linjer
not revicjonictene og de andre borTerlice =-=otstanderne.
7.20:30

•
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Dette kom nødvendigvis til å kreve mye tid og krefter og
C o Det var
konsentrerte ML-bevegelsens erfaring stekt om
også lett å bli smitta av massenes synspunkter: at
val- den
viktigste . og f rligste ifflperialistiske trusselen, fordi det var
den mest umiddelbare.
I tida før :- 1C-kampen begynte var den norske ml-b,,vegelsen
iferd med å utvikle ei riktig strategisk linje for kamp både
mot USA-imperialismen og mot den sovjetiske sosialmperialisMen. Denne korrekte oienteringa fanes også under ::::;.C-kampen.
Den la bl.å. grunnlag' for at vi klarte å ta en. prinsippielt
riktig stilling til oikercpublikken Kinas'diplomati•ov6rfo
EEC. ML-bevegelsen avviste både den revisjonistiske/trotskistiske kritikken av Kinas riktige diplomati med å støtte
tendensene til at ELC fungerer som en motvekt til supermaktene,
Ot, ideen om at mi-bevegelsens linje for den anti-imperilistiske. kampen i -__NorEe.:skulle følge de' samme retnihgslinjene
• soM Kinas linje for f , rholdet mellOm stater. Vi' slo fast at
Kinas diplomatiske: politikk Var riktig, og at vår p olitikk med
å kjempe mot bC ver riktig. L et kUnne vi gjøre fordi det
fantes en riktig forståelse fos nødvendigheten av å gjøre
taktiske skiller mellom imperialistmakter, og at det finnes
sterkere og mer farlige imperialistmakter ved siden a-\-
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crunig rotfesta.

riktige linja utvikla sec gjennom

en periode _.:ed en del forvirring i ml-bevegelsen. 1:edlennene var Torst forvirra over - olkerrpublikken Kinas
linje, og i ledelsen herska det uklarhet or: .forvirring
rundt en djel teoretiske og prinsippielle spørsl.
som =C-kam p en utvikla seg og 'tok stadig mer ti og krefter,
blei c:et også mindre studier og diskusjon av spørsmål i

samband rPed utviklinga av verdenssituasjonen og de to
supermaktene. Den riktige strategiske linja med. kampmot

c'e to supermaktene og all imperialisme kon i bakgrunnen.
Det riktige og

nødvendige arbeidet med å utvikle :DEC-kampen,
som måtte konsentrere mye oppmerksomhet mot =C, var, derfor også egna til å dra oppmerksomheten bort fra verdens

folks to hovedfiender s de to imperialistiske supermaktene,
:ovjet
-)et var egna til å forkludre de store
historiske pers p ektivene som kampen blei ført under på
bekostning av don kortsiktige historiske utviklinga, til
å forkludre at g øl om karpen not :,,;C var riktig .og nød,
på lengere sikt
vendig, så var ,_:C; en annenrangs trussel i forhold til
trusselen fra")ovjet og USL. '31ik var den egna til å
legge kanen not soial-i::perialismen i skyggen. For USAinperialis: en var bedre kjent av breie kretser av norske
progressive,
3ns sosial-imperialismen var dårlig kjent
og forstått, og c'-et trengtes et stort arbeid for å avsløre den. Den sterke oppmerksomheten som blei retta mot
I"LEC var erma til å trekke onp=erksomhon vekk fra behovet
for et slikt t.lmodis p ropaganda-agitasjons-og aksjonsarbeid for å mobilisere mot sosialLeperialismen. Dette
var sjølsagt også egna til å gjere det vanskeligere å få
øye på NK?-ledelsenes pro-imperialistiske karakter.

7.3. Under -_.:=-ka.;:pen begynte ml-bevegolsen å studere
front-nolitkk.

Dette skjedde i en periode da frontarbeidet

vant svære seir,:, og veldig store deler av massene aktivt
symPatiserte ned fronten. Dette var egna til å føre/ideer
av typ en : det er lett å oppnå breie og omfattende fronter
der ;lye av massene deltar, og det gir raskt store resultater.
Fronten eksisterer alt og kan fortsette å eksistere i
tida etter _._,C-avstemnin, c a med andre målsettinger enn
Nei til
-ort sagt : overvurdering av hvor lett det
var å danne sw2re fronter raskt. Som en følge av det,
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ilke svarte til virkeligheten og
"brei-front"-opplegg
ga konsesjoner til massene som i virkeligheten ikke økte
frontens oppslutnin{z.
gjorde ml-bevegelsen
7.4. i begynne? sen av
sekteriske feil (høsten 73). De skada oss en del taktisk.
1972 g jorde m3-bever7elsen -1 ,-;jen sekteriske feil (DITT'-Oslo)
Korrigeringa o.v disse sekteriske feila var eima til -a
skape-ep, overdreven redsel for å, skille oss fra massene
en trengt taktisk posisjon, følgelig overslag.
og komse

7,5.

Brodden i fronten mot _-=.

Den...--:
omfatta både . mono p ol-

sentrucisseilte under

,
kanitalisiiske . gruppe(r) (Landbruksmonopolet)
..
i .
:,

• 1 7

.-x --'.

' ..

partiene", revisjon ster. Disse gruppene
falsk flagg Under :-::C-kampen og framstilte motstanden sin
so_A om den skyltes andre -otivor enn de virke l ige - feeks.
framstilte Landbrukwnonopolet[som om dÅ var mot DDC av

hensyn til "utkantbefolkninga", sjøl om dette ronopolet
sjøl i virkeligheten hensynsløst utbytter utkantbefolkninga
og raserer landsbygft,4 :ette var egna til å skap e feil,
over
aktige ideer om hvor -',:)rei fronten kunne gjøres
det arbeidende folk, om at borgerlige partier og grupper
kan trekkes med osp. de utsettes for "press fra folket".
Kort sagt g frønsete analyse avh.nii .e klasser og grupper
som kan.vinnos for fronten
monopolene og imperialismen.
7.6. Under .:;C-kampen var det også enkeltpersoner/grupper
somhenvendte seg til ml-bevegelsen/var villig til samarbeid, til tross for at de for hadde stått fientlige til

den. Dels var det virkeli ge Trogressive soL-; hadde fått
øynene op p , dels folk so ,..7, følte nødvendigheten av felles
kamp i den spesielle periodön, og dels fientlige eiemonter som begynte å ta hensyn til ml-bevegelsen fordi
den hadde onnnådd en viss styrke. Blant slike elementer
er det- folk/grupper som i dag er våre hardeste fiender.
- Dette hadde ikke skjedd før,og var. .egna til å skape
i lus joner om hvem, som var "progressiv" og hvem ml-bevegeisen kan alliere seg med.
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Mo*

denne
ø- ned sekt -ismen.
s
7.7.
perioden hadde vi også (delvis drevet fram av de viktige
erfaringene =ed massearbei under .:,,W,-kapen) svære indre
oppg jo:c
.

•

•••• ,_=> e

e

7.0. Det harde, o:._-.fattende og helt riktige oppgjøret ned
ho yder-klikken (og med dens seinere tvUl i nc-. ,"LG") førte
til økt forståelse for at det finnes "venstre"-opportunisme,
og at den representerer reaksjonens interesse-2. Clike erfaringer 2antes ikke 3'1"a før i den nors:'_e ml-bevegelsen.
Den eies tre: skadeligheten i :-:o ydens synspunkter (angrep
forpå banda, intet arbeid i JB og frontalangrep p å

slaget om å kje::Ipe seg inn i FBs 7-juni-demonstrasjon i
i Oslo 1971
makt, hans linje ned å ikke stifte partiet
og i ste:Ten ska p e en fraksjonell "føderasjon"), førte til
meget bka= -'..rvå::enhet mot "venstre', og letta overslag
i retnin ,r, senka hrvåkenhet . mot hby-roye-?,

7.9. I 1970 of_: igjen i 72 hadde ral-bevegelsen virkelig

alvorlige p roblLler s-ned t krir7skozmnun.is:-.1e". T sa band ned
op p gj= nec dette .;?antes det en sekterisk tendens
grunnplanskadre i retning prioritere internt arbeid
-.oter, studier,
. kadervurderiw-er), være not nassearbeid, v=e :ot å ta opp "uskolerte" medlemmer, tilmed

være :.ot roorganiseriga Soeren 71 T)[.1 grunnlag av
arbeidsplassoligområde. .lette var 'er;na til å skape
overslag i retning overbetone -_lassearbeid og "praksis" på
bekostning av internt politi3k/ideologisk arbeid, trappe
ned norner og krav ved opptak osv. - kort sagt : orga
dels

satorisk liberalisering og høyre.

:1:n rekke særegne faktorer i denne
perioden ri orde det vanskeliere enn nå å avsløre revisjonist-nartienes karakter.
7.10. -2?,eyisonistene.

7.11. Under selve .:1):2.,C-kaen var CP og NZ: . meget svake,
(= var forvitret til noen få hundre. SF var organisa.7k

torisk rasert etter splittelsen -69.) De hadde ikk
i
og blei holdt utafor avgj=elser i
når det :;-.-jalt'forhandlinger
ril-beve'
(?et

makta
og-så

c+alt—s«—a•M•Mallmoselemada

er først
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rr

etter -2-DC-valr.zet at flere l edende '-ere" blei V-ere),
•de-t; -inntrykket 'at ml-bevegelsen
var egn
alt hadde gått forbi ZF.,.N.Y.?, at de "er ikke lenger noe
til undervudere faren fra den
problem". "ort sagt
moderne revisjorisner,
side for
k empa på
•
7. 12 . r,l-bevec_7elsen
samme mål 1T21-flertail. :ette var egna til å skjule
, og det var ikke
notsir:eisen 12ellom ni-bevegelsen og
klart forstått at vi kje--a med fors1 4 elli,-0 motiver
KI.,GICUll_ q-1) or.: mange ærlige progressive i revisjonistpartiene (-:.ot i=erialis , -en og for nasjonal sjølråderett,
de revisjonistiske lederne derimot, delvis for 3. snylte på
:_lassebevegele. en og delvis for sosial-irl;nerialis-:e71.
OG .,..2

11.

j

q

7,13. C2-1= hadde ingen representasjon p å tinget, få
faglige p osisjoner og skarPo taktiske motsetninger til DIT.L.
Cærlig hos tT førte :'ette ti mye radiklat fraseprat
CF var jo likevel 1.12:.-.0 nødt til å stå ansvarlifi, for sine
i stortingsavstenninger, faglige forhandlinger,
handlinger. =ul= tok også onn en -'.a.sse dagskrav9
på det faglige o=ådet, som de helt hadde ignorert opp
streikebevegelsen som ni-bevegelsen leda i 1970. .Detta var
lusonr o at disse nartiene "hadde
e„_ na tillusjoner
var også vir_elig vanskeligere ,
gått til venstre'.
å avsi.= de: for nassene ved hjelp av konkrete eksempler

i 1972 enn i 1975.
skjedde det også en virkelig
7.1 /4. :-.j'å. grunnnlanet i
_
radikalisering, ori. (et var grupper son, fikk sterkt økt
- -bevegelsen (bl.a. et nesten-flertall i CFu)
sy,:-.pati for __ _
1.)ette skapte Illusjoner o;1 hvor sterkt befesta denne radi'..[aliseringa var og hvor langt den kue rinne fram, kort
-LaUL:elcn for radikalisering i C.
sagt
7.15,

Av taktiske (overfor nro-kina-tendensen) og demago3iske (over-for massene) grunner hadde N?-ledelsen 6

åra ikke slått inn pk kursen ned ekstrem lojalitet overfor sosial-inerialismen slik som f.eks. DK?: NE forsøkte
å identifisere seg mad Hermansson og TJubehek, tok avstand
fra invasjonen i '2sjekko-60 og ca seg være "nøytral" i
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--)striden • 7=-="1-). .ette var egna til å skape illusjoner
om sosial-nperiali=ens gre r) over
og det var også
vankeligere å avsløre agentUrcr i 72 enn i 75:
7.16. 7.--ovden--3erRerudgru:2Dasopportunis:len holdt en pro=-L.7L-tendens inna2or
over 10 år etter at ka pen mot
den modorne revisjois=en blei tatt opp internasjonalt.
:Tovden-T...3ererud 1-lindra at en. omfattende polemikk =ot; den
moderne revisjonibl2en blei tatt op p av ol.p posisjonen i
hele 1=-, og førte til at virksomheten nesten helt blei
konsentrert til Oslo.. IDa 11F brøyt med N= 1971 skjedde
det ..=t iovdenhergeruds Planer
om a :.)J_J_ og skyltes i hoved
_
sak at Eovden sjøl blei ekskludert. Bruddet skjedde uten
at det blei gjort systematisk arbeid for åir:?-ere
vinne
for r.-,arxis;;:len-leninis:-:en andre steder i l andet og få dem
ut av =.
IIMMOS

,

Dette førte til at en:.:eltpersoner, tilmed lag som hadde
sympatier ned :7:-Ina-l_lbania og var relativt positive til
ml-bevegelsen fantes så seint so.i i 1972. 31.a. 1.nai var
det aksjonsenhet mecT. enkelte slike lag på et riktir, grunn
la„:, i nkl usive bilder av _a.o og Ctalin, paroler =ot sosiali=perialisen og støtte til :i±:a-Llbania.

Dette var _egna til c.. skape illusjoner om situasjonen i i=
og muligheten
- at tsrre Trupper virkelig kunne å til
venstre.
virkeligheten har det vist seg at mange av.
de som var positive og kanskje også i bin tid kunne vært
vunnet, har gatt over t 4 1 sosial-imiDerialismen.)
. .
7.i7.
•var hej_t
spesielt,, 'både pga. situasjonen
. .
etter 1=C-kampen o.--e.opettel-sen av CV og andre Tiartier.
Det skjedde det største oP p bruddet og de største endringene
ved noe norsk valg etter 1945. motte var en vanskelig
taktisk situasjon som me var lett å vurdere.riktig.
_ et sterkt ønske hos nyradi.,:a.Liserte,
7.13. Det var virkelig
uerfarne i-lasber on enhet '-v VenstreSida". (Dvb, alt som
kaller seg "venstre"). Dette slo også Ut hos ferske folk
sort hadde begynt å sy-:-7atisere med mi-bevegelsen.
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7.19.

Undersøkelser vil trolif-? også vise at'der var
mulighet for enhet '(enkeltpersoner, smågrup p er) . p2', et
_____-; af-- , _-ot paraa=entaris:_en og reformisen .
rik +4P' „,_
,r1=
(1_ -NS.
....,......;-,
det hadde -72=t =lig å op-p rette :::.7-73 T.y? er £.:_
.•:;runnl ag og
-_refter utover partiet.)
•
7.2C. Det fantes oså . Opportunistiske p oiitiI-re og grupper
som av reint o pp ortUniStiske og taktiske Emner snste
p å enhet med -1-bevegelsen Så lenge det ikke var klrt at
Ti blei noe ay 9 eller så lenge de frykta sin egne posisjon
i SV. (kanskje til-:_aed .Reidar
til å skape illusjoner
hven det var
Medl.

-JDette var egna
å danne enhet
•

7.21. !ås/lTs en -,-letslinje overfor CV var .feilaktg.
hen
"positiv kritikk" for den bide fro. vir
kelige p rogressive so : - slutta seg til :7 9 og fra mange
vanlige masser (inklusive folk som stemte CV): f en svarte
. ,
til kaderens ønsker on: å urnlat ,,, å Gå ::ot strømmen ,sen
gikk til .S7) og lei derfor etter ei tid
nott,it i partiet. 7.22. :T)a. CV b1ei oppr,,tta "førte det til sterk entusiasme
i store deler av de p rogressive ::assene
oppfatta T,,V
som for osiallsen, nOt imerialismen mot
mange arbeidere, studenter osv, var det et skritt-1. 1 venstre,
subc,frtivt
,__.
,.,, at de boste--:te
--:
seg til a0:,ste:,-__ , e "-.3- (til.
ned gå inn i CV). - ette førte til tendser til å v--dere
hele CV
rogressivt' og ikke se det
ative __ at folk
gikk til cv Då et Pro,:Tressivt grunnlag. Det førte også
til underVurdering av tilbakeståenheten:og-den.manglende
_
befestm_nca av venstrestandpunktene til ':naSsene av CVmedlemmer og tilhengere.
•
7.24 Ved o--- r ettelsen G i kk klikkene 2 SV-leelsel--..-inn
for ei fraserasikal linje for å tilfredsstille de -progressive
massene med ' demagogi. De fremma
riktige dagsrw9
skjelte på -;2,1T, unnlot å nevne Sovjet og snakka tiired
om "revolusjon". De fr stilte SV'som "noe h&t.-ny';t"9
som "gråS r otbeVer,.:e5.se cg
noe s= ikke kunne stå til
ansvar for =s/J=s p olitikk tidligere. Dette ble! trodd,
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GNO

både av breie masser a-r p rorrxessive (inklusive folk so:.
T;et
sto nær oss) o av r;iange nye,
i en vankelig taktisk situasjon og -jorde
satte
det vanskeligere å avslzro V i 73 enn 75,
7. 24 , Vi har
_ . sått gjenno::, '1e ytre faktorene. 'I-Lse- de
rirkel:',-; at den eksterne situasjonen var så grunnleggende
ny, s6. - Innviklet og sa va.-_skelig at det kan unnskylde avvika?
IT
Lvvika betydde revisjon aV eieLnentwre marxist-len2 isfiske
nrin:_awer. so.' var odkjnt for -2-bevege3sen - og spesielt ledelsen - før 1973-72.
revisjonis.-:len er et agentur for klassefienden.
Sovjet er cosial-irlperialistisk, og sosialinperialismen
nå bekjempes.
To års erfaringer i 220-kampen kan, ikke unnskylde r-3visjon
er selve revisjonisnens karakter.
av hva
Videre. ',- ett na at revisjonist-partiene virkelig 'ladde
styrke
radikalisert. seg. ,' ,e.t,t-4-;t, vi, hadde _mligheten til
meget ,
bygge "brei-fronbe-»
oss sjøl eno=t raskt, og
kunne "vokse inn is hi=elen" og forene =este-)arten av folket
ganske fort. Sett; at situasjonen var sånn.
Berettiger :-.et disse avvika s Vi veit at andelen - r industriikke er godt no" • Vi veit at 'let er
proletariatet i
range industrier der det =e finnes organisasjone;-, Like±k::e son en o pp,gawe , å endre dette o,-; det utve l_ stilles
effieiniNire

arbeides ingen Plan.
oete ::ange sen

:eretti,zer det avvika i te,r1u-li-nr_,

pa konkret

analyse, feilene ed

nasselinja.
ITei, for netto'--) i en sli:: situasjon nå -=avene tiL parti&;
bli
hciynes, ikke senkes, og de organisatoriske o ppgave
=indre.
større,

7.25.

Len nye situasjonen og :.-..aderens ferskhet :Lte
_føre til visse avvi,k.iel-1 det *kan ikke unnskylde :isse
- 1.delsens erfaringer og skolering
Ut 2ra s p esielt .
.,/å det slås 'ast, at hoye.dsida ved det,=derne-rev:sjonistis::e av-riket er at det_2klodde . uot bedre viter ','det
vert unn-tt. L:ternative'„ til dc.
kunne
oppsurmleriw:a er a godta at - -.c.'ielsen lar se's blåse over
2,_rs
til flere revisjonistiske standpunkter bare pga.
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-92sterk vind, og at den har.v=t så svak at det varunulig å
- ølgeli viser
vente bedre. -)et :r.an vi ikke godta. 2
vurderinga av de eksterne :aktorene at de ikke kan unnskylde avvika, os det kreves et skar pt ideologisk og poopgjør
n
:o
c?feim o,;' r ,g tie ten:enser e den indre
ta :-,oveclansvaret
fronten, snesielt i ledelsen, so::
for avvika,
3) i;vviket er et uttrykk for kamp en =ellen de to .,-,biene
.- o- i717-Ne-41i9=ob_for -o-r crsi-apet
•
8.1.Lenin, Stalin og
lwrer oss at nartiets politikk hele tida utvikler seg gjennom skarp kamp
2,ello to linjer/veier o borgerskapets og proletariatets
vei. ten proletariske linja blir definert og skjerpa
gjennom at partiet kjem p er
den borgerlige linja. :Det
er en historisk lov at denne kannen alltid nå fortsette
i alle kommunistiske partier, uanset4; on noen skullenohske
å stoppe den..
slutter bare on partiet dør eller blir
borgerli (c) da fortsetter det kamp nellom borgerlige
linjer). ..-jenne. interne kaninen er en del av klassekampen partikar:2.221.1asek2.=.
0.2. Zor'_:erskap et/i: p erialisnæn har interesse av en spesiell utviklinf i partiet, at det gir opp ka pen, svekkes,
oppløses. 2o Go= kjw.._Pe-:• fer borgerlige linjer i partiet
tjener borgerskapets/i p erialisens interesser, de slår inn
på den borc:erli -,o veien og vil trekke partiet Inn nå denne
veien,
be2rer den borgerlie linja i et kommunistisk
Parti: Listoriske erfaringer viser at det er forskjellige
tyner folk
forskjellige _otiver. l noen revisjonis_.:rj •

tiske, tidligere ko=unistiske partier sitter det r'onopolkapitalister og iriperialister i partiet og kjemper for
sine interesser (f.eks. i Italia). Videre kan det finnes
bevisste
'enter or fienclen, skurker og karrierister som

bevisst tjener klassofienden.

'Videre kan det finnes full-

stendc borgerliggjorte skikt av arbeideraristokrater,
byråkrater i apparatet osv, son ikke nødvendigvis handler
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ut fra noen bevisst strategi, men som frykter enhver
klassekamp og som vil gjøre nartiet "akseptabelt" -for
borgerskapet. ,*:1;ri'de1i Så, kan• 'det finnes ærlige kamerater
med gode motiver, 1-nen som sjø: blir narra, sow bukker under
for trusler og mist= motet, som sjøl sitter igjen i
borgerlige fordo=er og er )rega av borgerlig ideOlog•.
:;et store flertallet av medlemmer i de koy::..-.unistis]-e partiene i vesten etter 2.vardenskrig var sikkert av denne.
siste typen. Een uansett o- de engang hadde gode notiver,
så tjente de -Tashington og Lo .skva i hanpen not kom=unlien
i vesten.
det var 'press fra -rashingtån og 1:os:....va som
satte:alleicle,,, rake kommunistene i bevegelse og hjc.lp skurkene
til å vinne dem over, og 6_et var 'ashington og Fosva
som innkasserte seieren da den .kommunistiske bevegelsen
i vesten for ei ti(-: brøyt sal=er 0 .- 0e historiske erfaringene
viser .o5T-at kamerater med gode motiver :a.n
til å slåss I.-:zot sine egne interesser, og tilme over en
lengre neriode der..Çnerere fullstendig til å bli stormtropper for reaksjongn.
"Jiden det ikke er . ononolkar)italister og inprialister
i vårt parti, og siden bevisste agenter og reine s:.-.ur::;er
ikke er :::ange og (så. vidt vi veit) ikke har stor
må

mononolkanitalen/ii.lneriali=en utnytte inch-c >svakheter i
partiet og feil og borgerlige tendenser hos kanerater
sjøl er =lige , ikke ønsker å gjøre partiet skade og ikke
ikke
forstår hva de , gjør
særlig -i begynnelsen. .Eononolene/
innerialistene øver press nå nartiet. Den borger:::_ge linja
er et resultat av dette resset og en avsnei:in-2 a- det,
et uttrykk for det i --artiet. --:vor sterk den bor=lige
linja er er avhengig av hvor> sterkt partiet er.
påvirkning (mononolenesiimnerialismens nress) virker gjennom

indre -_-?otsigelser (nartiets/-_edlenners svakheter). ::-ao
sier at en :-løne kan ruges utar et egg. ,men ikke av en stein.
O partiet kan vi si at :ononoaenes press vil føre til revisjonisme i et parti so: har store indre svakhete- (er
et "egg"), men ikhe i et narti som er sterkt og konsolidert
innvendig (er en M stein"). Oppsummering si vårt parti
virker monteriolenes/Iperialiwrens press i hovedsak gjennom
svakheter og borgerlige feil hos nedlemner som sjø:'_ ikke
ønsker å, tjene „klaseefienden. Dette må vi ta hensy_-- til.

Teser om høyreavviket (1975) – publisert på nettet av Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no/ml-historie/) mai 2011

_94_

likevel ikke frakjenne dissé indre feila hov,d•-.
erne-reVisjonistic;ke
avviket,
og vi
.
et
for
det
moel
ansvaee
slå fast at kareeratene sor fremmer (eller har fr&e,ma) høyrelinjer objektivt kjemper for (eller har kjenna for) klassefiendens interesser og den borgerlige veien, uansett deres
subjektive sne'-ler.

Vi

0.5. .- Det borerlige samfunnet øver sjølsagt hele tida
et sammenhenende ' nress på den komnunistiske bevegelsen
gjennom et utall av kanaler - ,7jennoe: skole, nyhetsfornidli=, tradisjoner, ideologi osv. ; ,et er viktie.. å ha
dette klart for see-e. lien det er samtidig farlig å abstrahere
det borger:IT° -resset ti.1 noe sor bare utøves allment av
u hele samfunnets ideologi. Historiske erfaringer viser
oss også at det utøves et høyst konkret press nå de kor.
nunistishe nart::_ene, søm er srecklersydd" for situasjonen
og som har den klar p lanlagte nåLsettip..c å endre deres
kurs etter klasse-fiendens ønske. Historiske erfaringer
viser også at slikt press har vrt av-rende for borgerskapets seier i ::ange partier.
eksempler å slikt e)ress
1.1K9 historie viser
og dets resue_auer. I . 1945 inviterte nono2olene !I= inn
a't :e-indre at 1TE utnytta situasjonen
i re.-zjeringa. Hensikt
etter at dontyake f... p erialismens diktatur var brutt
samen, og før 'c'_e norske nonoOlene hadde fått_bonsOlidert
sitt diktatur. 1"resset virka gjonnor det borgerlige
elementet Llrubotn, søm sendte IT:.T2 inn i regjeringa og
nedla ka_--nen :-ot staten og
i 50-ara slutta reaksjonen å bruke sukerdrasjerte kuler

og gikk over til å bruke slag. Lp_laylEjaell hadde til
hensikt å skreel:le svake medie=eritilhengere ut av partiene,
'r å dee. til å avsverge alle revolusjonare 'ålsettingor for
å bevare legaliteten, og 'å dem til å ta avstand fra sovjet
og den sosialistiske leiern. Denne taktikken lyktes over
for'1,1-1›:7 (Nh?s forsvar for sovjet blei svekka i 50-åra,
mens novjet ennå var sosialistisk, styrka etter at Sovjet
7
b l ei sosia'-i=eria2j st1sk,
sarlig etter 1970). .T.'en revisjonistiske ledelsen i I= kapitulerte og hjalp klasseknekke ryggen nå. 111:- or.e'anisatoris og de-fienden
generere nartiet r)olitisk. TTonsekvensen var Vogt, som
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organisatorisk ville oppløse partiet og
me(11e=ene inn i -)1Li, (ca. 1965.) 2:r12-L hadde helt bestente hensikter overfor .nartiene i vest : sikre borgerskapets seier og sikre at de b l ei redskap er for so- ial
Lt iL i hovedsak bøyde sec for dette -1.perial=n
reset er vel kjent for ale.
::istoriske eraringer viser at ved viktie korsveier
er :len borc'erlige utv=in= blitt styrka fordi indre
borgerlige tendenser har svart 7å bevisste ot .- planlagte
akjsoner not -Tartiet fra 'T.lassefiendens side.

0.7. Hele - -.-bever2e1sens -.-aistorie viser ogs?-:

ekse=ler, på

slikt presc s 2",..",,T høster 57
Jor,Teil-jreSsa.forsøkte å
sr)litte ST,fl oT; skre=e medieene vekk fra • :..arxistleninistene gjennor: . landsofattende ka=anjer .wm. "venstre,,
-2vens.--o or.; Oriente-ing til sitt
faccis=e", ved
bryst og brd'elt publisere enhver sTplitteIse. SUT,' 69 s
.
•
-^ ettsaka ••!• • , •
_Tontinuerli&-e
forsøk p å å -c)reve å presse
..
fra= s-olittelse
71-bevegelsen og
å
Publisere enhver sak sora ..:Jassefienden mener det kan være
• -,. • ,
.
.
•
- ...
muli'å bruke til å Vise forskjeller ::4ellom =P (:),:-.Ç den
_
:.
i- adresse til oss0
norse ml .-Devee.i.se
=ed C':.[S15-1,,l,
i • ••4L:)
_
I-Iets.a;,--_-)arija. høsten 70 ned sikte på å splitte ni-bevegelsen
fra streikebevegelsen (brec:_itbank-notatene
litiske opn c, ir-e" ,-P-le 75.'.3osial-i=oerialisnen=
sis vold: .
sone hetsL:ar2.--_)anje
mot
etter at vi tok opp. -)olerlikken
_
og ka=pen 9 so:-1 har til hensikt å isolere oss fra de nro7.n•

.

c- nffitleailaINICIMIMIMI..-3

.

gressive, splitte ut tvilende elenenter og få
...

oss

til å

'F brie ned angre p ene på sosial-inerialis=. Gassangrepene
mot 1.mai-de=nstrasjonene 75 9 s= har til hensikt 4 skremme
folk fra å delta i våre demOnstràsjoner og .skremme oss.
fra å demonstrere og mobilisere.
press 7.-_an
r e både åpent og grovt
(gassangre) og Skjult og subtiit (ros, invitasjon til
samarbeid, infiltrasjon av dyktige agenter som ligger lavt).
T_:)et kan

c):.±=e

fra staen (sor), fra kar.dtalistgrupper

oppsigelsene), fra ekstrene reaksjonwre smågrupper (ITUIT'9
1=2-ledelsen) . , -Pra utenlandske ar2-bassader (ovjet,
ledelsen); eiIer fra alle i sa=arbeid.(2.es. når det
.
• .
gjelderutenrikenolitikk.).
. •
•
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8.9. Dette stiller oss overfor to konkrete spørsmål i
den videre analysen av årsakene til høyreavviket. gkan
vi peke p å at press fra r)aksjonen/kam p anjer sot
geisen har slått gjenno r . i rekkene og hjul p et fram høyre,
avviket? og
:-_an vi pek...) på at spesielle politiske ,
organisatoriske og ideologiske svakheter har ført
framgang for slikt p ress, og har spesille .c,ediennel./kanerater
vist seg særlig mottakelige for slikt press?
8.10. :Tår det gjelder framstøt : Vi har ovvtst at det
ikke fantes riktiszere linjer f7r høyrelinja, og sl.tt fast
høyrelinja erstatta ri - ktigere linjer. T. en del tilfeller kan vi også se åssen -oress fra borger skapet førte
til gjennombrudd for gw,rne linjer, :not riktige
. .
- ..,agsavisene. De blei avskaffa fordi det blei organisert
ei kampanje mot dem fra -_')NA/Furubotn- p armer. benne
bevisst planlagte kampanja for eksklusjoner førte til at
ledelsen kapitulerte og endra linja.

Forsvaret for

Hele tida,

ord særlig i 72, blei
det organisert en steinhard kampanje not
F3-

ledelsen og revisjonistenc, som blei bakka opp
_ av J.L=F
borgerskapet. Det t y nnes te uttrykk for dette - ønsket
om å ta avstand fra A= på 1.
blei nedkjemPa. hen
ledelsen kapitulerte li :evel for presset gjennom å unngå
å forsvare i it j og ta et p rinsi pnielt o ppgjør med de
harde revisjonistiske ank_agene mot AXL=.

--Io'dnirga til F3s 'J og "KalheL,-Ialvorsen-Dahl"-ruppa
i det seinere
tok sjol initiativet til kontakt
:nec. 1-:1,G etter den sterke .mai-deonstrasjonen i Oslo 1971,
(han sa sjøl han var impo-ert). ,n historisk oppsu:imering
viser at :'salheim i hoVeda.:-: forsøkte å utnytte ml-bevegelsen
(som hanvisstevar sterk) til sine egne revisjonist:"_ske
formål (faglige posisjoner, p artibygging).
virkeligheten
var dette altså en 4 sukkerdrasjert kule". I:en ledelsen
-

IZ.,G aksepterte invitasjoner til forhandlinger/kantakter,
den oppsu=erte de : .. som "»ositive" (se bl.a. beretringa)
og hva :aer er g dette blei utvikla til ei linje som gikk
ut på at det var xiLL,I.u: å forhandle mee' slike borgerlige

• i

politikere og'at vi kunne vente store resultater ' av det.
Dette var viktig for for Lxtviklinga av hele "revisjonismen
er pro6 L;resiv"-linja.Det viser at MLG/AKP,ledelsen felt
for et subtilt framstøt fra revisjonismen,
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Valget. Det er sikkert at., det både kom opportunistiske
henvendelser (so.7 bl.a. var forbundet med ønsker fra =r
om at KLG.ikke skulle stifte oarti) og ytre pres.- liedelsen
reagerte på dette. ned å dwne kampen mot sosial-imperialismen
av hensyn til "enheten" o ..; gå inn for "borgf r edslinja" i
valset. 3ortsett fra at vi stifta nar ti og stilte lister,
følge en linje so samsvarte ned te*isjonistenes
lot vi
ønsker og var ot svar på deres,
-

• Win •nn•=1«..«....••.•

8.1 1 . Når det gjelder svakheter : mer er det viktig å
rette sterkt lys mot ledelsen. La° understreker de-1 snesielle farer for revisjonisme i ledelsen. Vår ledelse har
sterk orestisje i medlemsr::assene, og den har i omtrent
alle spørsmål stått sa::,la
ka_per i partiet. Derfor.
blir feilaktigelinjer fra ledelsen ekstra farli g e, fordi
de lett slår gjenno .;_. Det konkrete studiet av historia
viser oss også . at de viktigste av de feilaktige linjene
har k=met fra ledelsen (UF-linja, "-.)arti for vanlige folk",
"S1?-1= er progressive"). Tette viser oss at det
nødvendig å granske svakheter i ledelsen.

helt

8.12. Vår ledelse er sterk, og kaneratene i den har gode
hensikter. Vi har o g så vunnet en goc. del erfaring, 1-en
ledelsen l ider av de sa= grunnleggende • svakhetene son
hele
i;anglenc'_e skolering. W. kjenner marxismen for
o g det vi kjenner av marxismens grunnleggende teser er
for dårlig befesta. Vi forstår ikke at vi er uvitende
og alltid må skolere oss.
Xlassesanmensetnin ga. Com i resten av partiet har vi en
rekke dyktige kamerater fraindustrien. len samtidig er
ledelsen prega av ei sterk kjerne som i hovedsak kommer
fra intellektuelt-småborgerlige skikt, sot:: er prega av
lang tids arbeid rned og omgang mec- slike skikt (gjelder
også kamerater me7-1 arbeiderbakgrunn) og som sjøl i stor
grad tilhører slike skikt (C. ette, og ikke arbeideraristokrati* e
e r i vårt • tilfelle det • sosiÀ17 grunnlaget
for avviket). _2ette skiktet inneholder viktige

prog-

ressive (tilmed revolusjonære) tendenser, en det preges,
av individualisme. , manglende lor ståelsk Tor det kollektive,
dets sosiale væren er svært forskjellig fra proletariatets
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og det veit lite on proletariatet, 2)ette har brega
kjerna i vår ledebe. 'T;r, t har heller ikke vært skikkelig
forståelse -for hvor vikir,.; denne svakheten er, og for
t_ære av --)roletariatet og bedre
at alle kw,erater
klassestandnunktet.
Len sa::tidirz
Ledelse,-1 er on .-eget verull skatt for
r.1-3. vi innse at disse to feila har :'.anna rL;runniaget for at
den i,oderne revisjonjwien har kunnet snre seg, 7i nå bevare
edel sen. Len vi nå skolere den, vi nå proletarisere de
intellektuelle 7,-_ameratene (det betyr ikke at alle ska l ut
å jobbe) og trekke inn nyc, proletariske elementer, o- vi
må renske den for alt som er svakt.
:Den :-Ianglende evna i partiet til å gjenno72skue og
avvise de r;oderne-revisjonistiske linjene, nedkjenpinga
av tendensene til o--)nosisjo- ri, den entusiastiske oppslutninga
om feila (bi.a. o Y valg-front linja) og deres ekstrezle
videreutvikling hos enkelte medlerner og-lag, .er
sa:--,;-:e feila som i ledelsen ' g
og grunn et resultat av
man lende skolerinG. i'or svak klassesannensetnin. Vi
1-.1å skolere, nroletarisere og rense hele partiet.
8.1k. ;nkeltnersoners role. I perioden ned det -;:odernerevisjonistiske avviket hir det ikke vært klare og faste
fløyer i ledelsen. :TamerEtene har delt seg forskjellig
fra sak til sa:-,
P er- uten noe 'ansvar for avviket.
:Jet betyr ikke at alle 'kar vurderes likt. 'Toen har vært ner
åpent og kontinuerlig høyre, andre :indre. i:Toen har vært
ledende og kjø rt ut linjer alifiTdeePtai-ryi;:'_T-€2 rt -:indre ledende
oggodtatt eller kanskj
er viktgrilmed tvil.
slå fast disse skillene i -xiisar, vise w: noen har vært
hovedkra:Cta, on noen har '=t svake lecY: i kampen not
borgerskap ets press, og oz noen har v=t tyniske representanter for avviket.
Pr'oereltpersoner Granskes
og stilles
ansvar. 1)e kaerater sw: virkelig Ejr. opp
med den moderne revisjonis..-len vil vise ''et gjenno,, sin
vilje til å ærlig og skarpt kritisere seg sjøl og andre,
og utvikle riktige linjer :ot ,Tærne.
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8.15. it v.ktig, underordna spørsmål er å slå fast om
det i denne Perioden -har vært bevisste agentar son har
fre=a avvi -Lzet i partie.
fra...istille en :rafti: vaksine på grunnlag
8.16. VI
av sjukdo=on. Vi :1L grariske historia og trolske lærdommer
av den so vi -rører ut i hele Partiet og hele nl-bovegelson.,
for å lære _-eclle=tene å kjenne og frykte den :,--oderne revisjonis:aen, og ska p e et karrigere gro-grunnlag for borgerlige
linjer i fratIda.

9 ) . ' Toen
9.1. Individuell sjølkritikk, s p esielt fra de mest sentrale
Sørge
, -Lålsetting:
ka:neratene,
-ogs.fra-,re,sten
.
. av
for • at leelserikollektivt, gjør op p med det moderne-revisjonistiske-:avyiket.

ansvar . f or,

astslå,enkeltpersoners rolle og

vit,".'

'9.2. Videre undersøkelser og dyptplyende kritikk av avviket
prioriteres høyt, i. ledelsen.

Q

TT:iskusjonen startes:4 grunnorganisasjonene over
sobweren. iJ ansvarlig for å-utarbeide inernhefte med
:ritikk av avvi k et.
Jeste trinn er at rartilec:eisen og :-edlennene kritisk

nyvurderer

takti'l:•og vårt oranisasjonsarbeid(prio-

ritering av krefter
sikl:erhet, masselinjP;):ied
sikte på å ikke bare angri p e feilal-..tije linjer, an også
erstatte de- nec' nye, riktige linjer.

9.5. Oppgjøret.medhøyreavviket :o2 nyvurderinga av linjene
skal gjennw.T.førep innafor ra=a av 1-_1,-diskusjonene ogo pp• .ette or den viktigste oppgaven 2. LH
su=neres p]:,: 2.
1-2å løse.
9.6. :7artiet or-; ledelser
diskusjonen i 7JozyNT:LS..

ta ansvaret for å starte
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9.7.
9.7. 3.

kapen not høyre i i::artiet er det viktig å bedre

alle artiedlennenes for3tåelse for at kanpen nellom to
veier og to :Lis, jer alltid er i gang i partiet. :J'cr å bevi alltid :
kjer.:ne rj e gærne linjene
Utvikleka=en i hver ,enkel kader sjøl, øve kritikk og

sjølkritikk, bedre ' klassestand-)unktet, lm,re rer teori os
vinne :er praktisk erfari-1,e7, aldri bli tilfreds ned oss
sjøl.
- 3E,, --; re forståelsen for de leninistiske partino=ene. Styrke
og utvikle disse partino=ene, sorgo for at alle studerer
partilovene (vedtekte), få alle til å...forstå at de'
gjelder for alle uten unntak, at vi aldri kan gi slipp
kritikken og sjølvå den denokratiske sentralis=n,
kritikk9n, på masselinja_internt og ekstorut, på stilen
:n ec- hardt arbeid og enkelt liv, på stilen ied frimodig,
åpen
ka=ratslig diskusjon der vi uttryk/-:er synspunktene
våre skaret og uten persons anseelse, at vi alltid må

gjøre undersøkelser, ana:ysere den konkrete situasjonen
og handle i.sansvar -ed det son er ne-clvendig og ;aulig, at
vi aldri kan tillate liberalisne:, subjektivise-i§j store
ore'', or; frasenakeri, frakjsoniame. og vakling, karrieremaker', korruT)sjo.-1
noen for-. Vi r;I:)1 utvikle forståelsen
for at sli:. e- n det være fordi vi er et arbeider,artiog
et na=ietisk hai ti, or høyne forståels,3 .1 for hva et slikt
parti er or-, åssen det fungerer.
9.3. De mest Frunnleggende_tiltaka sor på lengre sikt kan
redusere :'ulighetene for nye revisjonistiske avvik i AX2, er
- Lt industri=oletariatet kor:J= i flertall i partiorr;anisasjonen og i styrer ,Då alle nivåer, opp til og med 3:1" , ?",1
og LU•

'roletariseringa n fortsette, og proletariatet nå

ta ledelsen -på alle onr.i~,der. Kairene og særskilt ledelsen
nå lære av --)roletariatet, snelte ,an en ned T)roletariatet
og bedre sitt klassestandpunkt.
- Lt skoleringsnivået heves i hele partiet. Llle .kadre må
lære ner o- narxis=en-loninis .:nen Lao Tsetungs tenkning.

Teser om høyreavviket (1975) – publisert på nettet av Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no/ml-historie/) mai 2011

«:

1

Vi nå studere 'Torg° og eget materiell, nen vi cå aldri
for sør=
studere klassikerne. 2,oesielt vi i
r2å
alltid ta det utr:an:;spunketet at vi er uvitende o;, har
mye
or; hele T m hele tida studere verker av
Lenin, OtaLin o(7 La° Tsetung.

5.9. W er innstilt 7:Å at denne lista over tiltak er
ufulistendic 0 1 å sup pleres etterhvert.
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