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Socialisternes håndbog
Da socialismen har en rig og divers historie, er det kun naturligt, at forskellige typer af
“socialisme” dukker op med konkrete ideologiske grundlag. Dette er noget, som blev
observeret dengang Det Kommunistiske Forbund udgav deres manifest i 1848, hvilket
udgjorde grundlaget for, at en sektion af manifestet blev dedikeret til at analysere og
blotlægge disse forskelle. Siden da er flere tendenser døet ud eller blevet overtaget af
hinanden, hvilket har ledt til færre, men stadig tydeligt forskellige tendenser, som vi vil
fremføre i deres moderne form. Dette er nødvendigt, da vi bør gøre klart, hvor vi som
kommunister står anderledes end de andre “socialister”, eller rettere kritikere af kapitalisme.

Reaktionær socialisme er en generel tendens af kritik af kapitalisme, der konkluderer fra
kapitalismens afsavn, at traditionelle, eller før-kapitalistiske samfundsformer bør genoprettes,
og deres arbejde leder derfor oftest i denne retning. Trods de reaktionære socialisters såkaldte
sympatier for den arbejdende klasse, er de ikke til at regne med, når det kommer til at kæmpe
for arbejderklassens interesser, da ideologien fundamentalt set ikke bygger på
arbejderklassens klassestandpunkt. Den reaktionære socialismes klassestandpunkt er i
sandheden en død klasses standpunkt, hvis eksistensgrundlag er enten ikke-eksisterernde eller
svindende. Derfor er den reaktionære socialisme aldrig en uafhængig styrke, men i stedet står
den i skyggen af, og tjener som et følge til, de borgerlige bonapartistiske tendenser, når de
kommer op til overfladen.

Reaktionære socialistiske tendenser i dagens Danmark kan findes i dele af den
nationalkonservative base, i de dårligere dele af klimabevægelsen, blandt visse religiøse
grupper og moderne fascister.

Småborgerlig socialisme er en kritik af kapitalismen, der ligesom de reaktionære socialister
kritiserer kapitalismens afsavn fra et klassestandpunkt, og dette gøres fra en klasse, hvis
indflydelse og eksistensgrundlag bliver indskrænket af kapitalens naturlige udfoldelse. De
tager de småborgerliges klassestandpunkt, som er præget af smålig individualisme og det
faktum, at småborgerskabet svæver i det uvisse mellem at være kapitalist og arbejder. De
småborgerlige socialister identificerer ganske korrekt mange af problemerne med
kapitalismen, og er delvist i stand til at formulere dette i proletariske udtryk, da
småborgerskabet selv er arbejdende i dets deltid, men dets forslag bærer stadig det
underliggende klassestandpunkt. De forstår sig selv som værende det øverste niveau af
individualistisk frihed, og derfor foreslår de, at friheden kommer for arbejderklassen ved at
blive småborgere, enten i fællesskab eller hver for sig og uden en ovenstående
stor-kapitalistklasse.

Småborgerlige socialister eksisterer i dag mest udbredt i de anarkistiske og libertarianske
miljøer og bevægelser.



Borgerlig socialisme er måske det mest lumske forsøg på at forsvare borgerskabet fra
konsekvenserne af dets eget styre, da det skjuler dette i et slør af kritik af kapitalisme. Denne
kritik kommer ikke fra en videnskabelig forståelse af kapitalstyrets regler og love eller af den
dialektiske logik, som nødvendiggør kapitalismens endelige opbrud. Den kommer til udtryk
som borgerskabets egen klagesang over de opløsende og revolutionære elementer, som
kapitalismen uundgåeligt skaber gennem dens akkumulation. De ønsker, i bund og grund, det
eksisterende samfunds eksistensgrundlag, men uden konflikterne der følger heraf.

De tager proletariatets fane op og lover dem løsninger på deres afsavn, men kræver af det
arbejdende folk, at de opgiver deres klassesinteresser og accepterer deres lod i kapitalens
system før de kan følge med. De søger at “ændre de materielle eksistensvilkår” til at gavne den
arbejdende klasse, men forstår udelukkende disse ændringer som administrative forbedringer,
og aldrig i en udfordring af de borgerlige produktionsforhold i andet end ord.

Denne socialisme, en “socialisme” der tager borgerskabets klassestandpunkt, er dermed en af
de mest effektive måder at afvæbne den revolutionære arbejderklasse. Danmark er et af de
steder, hvor dette er allermest udviklet. Det dominerer dermed langt det meste af Danmarks
venstrefløj.

Klassisk socialdemokratisme er, i modsætningen til den moderne navnebroder, en tendens
blandt de radikale, klassebevidste og organiserede arbejdere, som enten bevidst eller ubevidst
har kapituleret til højreopportunismen. De står for mange af de samme sager og principper
som os kommunister, de går ind på samme side i mange af arbejderklassens kampe som os
kommunister, og mange af dem ville endda kalde sig selv kommunister, men de gør disse ting
med forventningen om, at dette i sig selv er tilstrækkeligt for at overkomme kapitalismen. De
går ikke ind i kampen og rejser klasse- og ejendomsspørgsmålet, og ofte fornægter de endda
nødvendigheden af revolutionære handlinger og revolutionen i omvæltningen af kapitalstyret
til fordel for borgerlig parlamentarisme.

Den videnskabelige socialisme og dets udfordringer
Marxismen, den videnskabelige socialisme, har tre kilder og bestanddele: tysk filosofi,
engelsk politisk økonomi og fransk socialisme.

Den tyske filosofi er dialektikken og materialismen. Den filosofi, som vi tilknytter os, er den
historiske og den dialektiske materialisme, hvilket først blev konkretiseret i Engels’ værker:
‘Anti-Dühring, Hr. Eugen Dührings revolution inden for videnskaben’, ‘Ludwig Feuerbach og
den klassiske tyske filosofis udgang’ og det ufærdige ‘Naturens dialektik’.



Forståelsen er, at alt hvad der eksisterer er materie, og at materie altid er i bevægelse, som
følger de dialektiske love. Dette skaleres op på samfundsplan ved at forme samfundets
superstrukturer, og udvikle disse i forhold til tiden, ud fra dets materielle og økonomiske
forhold. Vi observerer, at disse mest fundamentale love for materiets bevægelse som lovene
om modsætningernes gennemtrængning, negationens negation, og kvantitetens omslag i
kvalitet og ‘vice versa’. Samlet former det en overordnet analyse, der undersøger et emne
gennem dets interne og eksterne modsætninger, hvilket bygger på de materielle forhold for
emnet.

Den engelske politiske økonomi er sammenkoblingen af politik og økonomi, med økonomien
som den ledende faktor. Den bygger på de mest udviklede økonomiske teorier fra de mest
udviklede kapitalistiske lande, fra den epoke hvor kapitalisme stadig spillede en progressiv
rolle. Dette er primært arbejdsværditeorien fra Adam Smith og David Ricardo, som Karl Marx
udviklede, beviste og hævede til et højere niveau, da han i værket ‘Kapitalen’ demonstrerede,
at værdien for en hvilken som helst vare er bestemt fra den mængde samfundsmæssigt
nødvendig arbejdstid, der skal til for at producere varen.

Derudover demonstrerede Marx en række andre love for kapitalens udvikling, herunder
fastholdelsen af en hær af arbejdsløse, kapitalens tendens til at akkumulere imod monopoli,
produktionens anarki og kriser, profitratens tendens til at falde, og ikke mindst kapitalens
undertrykkelse af arbejdet i læren om merværdi. Dette lærer os, at kapitalens udvikling er
usikker, og tendenserer til sin egen undergravning, hvilket uundgåeligt vil lede til kapitalens
omvæltning.

Den franske socialisme er kritikken af kapitalismen, der opstod kort tid efter borgerskabets
befrielse. Det er erkendelsen at “frihed” under kapitalisme er friheden for kapital, og at al
anden befrielse falder det underordnet eller kontrært. Denne ideologi sprang ud af de
daværende liberale og utopiske tendenser, og derved bar den dette med sig, som en
internaliseret del af sin analyse, som forhindrede det i, at kunne lede vejen for løsningerne til
konflikterne. Det var først ved klasseanalysen og den videnskabelige forståelse af mennesket
og dets samfundsformer, at socialismen var istand til at lægge disse børnesygdomme bag sig,
og begynde at lede vejen til et nyt samfund. Vi ved, at historiens udvikling er betinget af
klassernes kamp og konflikt. Derfor er socialismen først blevet en reel kræft for forandring
ved forståelsen af arbejderklassen som den progressive klasse; den klasse der skal lede til
kapitalismens undergang og socialismens opståen.

Dette er hvad der er grundsten for den videnskabelige socialisme, og så længe dette består, så
vil den være almægtig, fordi det er sandt! Fordi dens analyse afspejler den virkelige verden!
Fordi dens guide til handling er ret og vil lede det bevidste proletariat til sejr!



For at sikre, at vores analyse og ideologi forbliver med at være progressiv og korrekt, og at
dets uddybelse og erkendelsesniveau højnes, er det absolut nødvendigt, at en korrekt
erkendelses- og udviklingsteori formuleres, og at dette følges principielt i alle
kommunistiske adfærde. Derfor bør vi besvare: hvor kommer korrekte idéer fra? Hvad er dets
dialektiske modsætninger, og hvad er den principielle part af disse? Hvordan behandles dette i
en kommunistisk organisations linje og liv?

Vi forstår, at alt forholder sig dialektisk, selv erkendelsen. Derfor ser vi erkendelsen som et
dialektisk forhold mellem det objektive, den reelle verden, og det subjektive, den forståelse vi
har af verden. Mennesket oplever den virkelige verden gennem dets sanser, hvoraf det udvikler
sig en subjektiv fortolkning af verden. Derefter agerer mennesket ud fra dets subjektive
forståelse, hvilket producerer et resultat bestående af nye sanseindtryk. Cyklussen starter
herefter forfra. Korrektheden af en given fortolkning kan i dette bestemmes ud fra dets evne til
at lede til korrekte handlinger, altså handlinger, hvis resultater var forud ønsket af dem der
udstak dekretet om handling.

Forkert handling og nederlag finder derfor kun sted for den kommunistiske organisation, når
beslutningstagerene enten har været for ubelyste i sagens emne, enten teoretisk eller sanseligt.
Derfor skal et nederlag bruges til at oplyse de mangler, således at de kan bringes op til
overfladen og derefter knuses. Hvis manglen var sanselig, skal muligheden bruges til at
opdatere organisationens forståelse af dets situation. Er manglen derimod teoretisk, er
udviklingen af den videnskabelige socialisme ikke blevet studeret nøjagtigt nok af
beslutningstagerne, som holder på underliggende liberale og bagvendte forestillinger, der har
fordærvet deres dømmeevne. I dette tilfælde er det enhver kammerats pligt at påpege fejlene
for at styrke erkendelsesprocessen. Det er derfor også enhver kammerats pligt at tage imod
kritikken uden at kny og skifte sit standpunkt, når det er blevet demonstreret at deres
oprindelige standpunkt var forkert.

Igennem tiden har vi set den kommunistiske bevægelse splitte mange gange over svaret på en
række teoretiske spørgsmål. Det er et resultat af en voldsom konfrontation med en række
forskellige kendsgerninger, der ikke endnu har været kvalitativt analyseret og taget højde for.
Når dette sker, er der flere forskellige tendenser der dukker op. Hvis man beskriver den
daværende konsensus blandt kommunisterne som det dominerende ortodoksi, så beskrives de
nyopståede linjer og analyser som heterodoksi.

I historien har både den heterodokse og den ortodokse tilgang været korrekt og forkert, alt
efter situationen og konflikten der konfronteres. Eksempelvis ville en person, som tager et
stædigt ortodokst standpunkt, trods kendsgerningerne viser at ændring er nødvendigt, være en
dogmatiker.



En dogmatiker kendes på, at de behandler videnskabelige socialisme som en række dogmer,
der blot skal følges frem for at være en levende og udviklende dialektisk teori. Omvendt når en
person forlanger eller påstår at heterodokse midler bør tages i brug, trods at intet objektivt
forlanger en sådan ændring, vil betegnes som en renegat eller som en opportunist, alt efter
naturen af deres heterodoks. Hvad der i samtlige tilfælde afgører hvorvidt den heterodokse
eller den ortodokse standpunkt er korrekt, er de materielle forhold, samt hvorvidt det bringer
kommunisterne og proletariatet tættere på deres endelige sejr.

Opportunisten eksisterer som regel i form af én af to type opportunister, som begge har det til
fælles, at deres forslag ville ofre bevægelsens langtidige sundhed for øjeblikkelig fremgang.
Den første type er højreopportunisten. Højreopportunisten er en der knækker under for
borgerskabets og de reaktionæres styrkers præs før arbejderklassen gør det, og går uprincipielt
retræte, eller på kompromis med arbejderklassens kamp, som den foregår i det objektive.
Højreopportunisten går gerne det ekstra mil for at overgive sig til borgerskabet i håbet om, at
deres lydighed og velvillighed til at overgive sig vil blive belønnet. Den anden type er
venstreopportunisten: venstreopportunisten er en eventyrlystig sjæl, der har gået foran
arbejderklassen, men uden at lede den. Venstreopportunisten forstår ikke, hvorfor
arbejderklassen ikke er lige så langt fremme som dem selv - eller endnu værre - er overbevist
om, at arbejderklassen er nået et niveau af bevidsthed den endnu ikke har, og beslutter sig for
at give sig selv - og foreslår det samme for den kommunistiske bevægelse - i kast med
revolutionære aktioner, der nemt opfattes som tankeløs terrorisme, fordi det ikke har en moden
arbejderklasse og ordenlig ledelse bag sig.

Alle disse dårligdomme kan, og bliver ofte, refereret til med fælles termen revisionisme,
hvilket blot bruges til at betegne afvigelsen fra en korrekt proletarisk linje. Selvfølgelig er der
ingen ærlig kommunist, som har taget beslutningen om at være revisionist, da de ser sig selv
som værende dem der følge den korrekte linje, og ser de andre som afvigerne. Ikke desto
mindre, så må den ene linje være korrekt og den anden forkert, og det er vigtigt vi finder den
korrekte linje. For at sikre de bedste muligheder for at finde denne linje, skal en levende, åben
og demokratisk diskussion kultiveres internt i de kommunistiske rækker, men når det kommer
til handling og aktion udadtil, skal der forlanges den største form for enighed og disciplin for
kommunisterne. Det er nødvendigt at alles idéer og indslag kan bringes frem til evaluering,
således at den linje der er der mest enighed om kan udvælges, så denne linje skal udføres som
den er lagt ud. For at den bedst kan vurderes efterfølgende, kan det ikke tillades, at de der
stemte imod linjen kun halvhjertet gør en indsats for udføre linjen i praksis, da det ville betyde
at linjens fejlslaghed kunne være et resultat af deres halvhjertede udøvelse. Denne form for
indadvendt demokrati og udadvendt enhed bliver kaldt for demokratisk centralisme.



På denne måde kan vi sikre, at organisationens handlinger er så korrekte som muligt, og at dets
generelle tendens vil være sejr. Hvis vi lider tilbagegang, så har vi analysen til at vende tilbage
til for læring og fremtidig forbedring.

Den snyltende udvækst og statens undergang
Et af de mest dybdegående emner i den videnskabelige socialismes lære er den om staten, dets
natur, historie og endelige undergang. I denne lære støtter vi os på Karl Marx’s vurderinger og
erfaringer fra borgerkrigen i Frankrig (1871), Friedrich Engels’ studie af de morganske
præ-historiske undersøgelser udgivet samlet i værket “Familien, Privatejendommen og Statens
oprindelse” (1884) og ikke mindst Vladimir Lenins værker og taler omhandlende staten.

Vi forstår staten som værende et organ, der er født sammen med klasseherredømmet. Staten
dukker op sammen med og i det omfang som underlæggelsen af én klasse af en anden finder
sted, og så længe en klasse undertrykker en anden klasse, så vil det opstille et statsorgan til
facilitere sine klasseinteresser og til at ophøje disse klasseinteresser til hele samfundets lov og
ret.
Heraf følger det, at staten er antitetisk til frihed; der hvor der er stat er den ikke brugt i
frihedens tjeneste, og når der er frihed, vil der ingen stat være. Da staten er en udvækst af
klassernes uforligelige kamp og konflikt, så kan staten først dø bort, når klasserne er
bortskaffede, og kommunismens endelige sejr er opnået.

“Betyder dette, at de moderne kommunister er anarkister?” råber Bernstein fra graven. Nej det
gør det ikke! Den anarkistiske kritik af staten har intet med den videnskabelige socialistiske
forståelse af klassernes forvaltning af deres interesser at gøre, da den forrige fornægter statens
klassenatur og prædiker ideen om, at staten blot kan afskaffes fra den ene dag til den anden.
Nej, denne metafysiske vurdering er i strid med os i vores grundvold, og vi mener, at
konklusionen, der drages her på, er fejlagtig.
Vi ved fra historisk praksis og fra klassevurderingen af statens natur, at selv efter den
øjeblikkelige væltning af den kapitalistiske samfundsorden, så er der et behov for
organiseringen af den befriede arbejderklasse i et styre af den arbejdende klasse til at forsvare
revolutionen imod kontrarevolution og til at koordinere samfundets sociale og økonomiske
forhold.

“Det betyder blot, at kommunisterne bør tage kontrol over det kapitalistiske statsapparat i
arbejderklassens navn,” siger de visse og uvisse tilhængere af renegaten Kautskys revision.
Nej, denne revision var forkert, da den blev fremlagt af de vesteuropæiske medlemmer af den
Anden Internationale, og den er endnu mere forkert i dag. Verdens socialdemokrater har
demonstreret det fejlagtige i denne vurdering, da de intetsteds har formået at gøre op med
kapitalstyret og arbejdets undertrykkelse af kapital, hvilket blot bekræfter den videnskabelige



socialismes grundforfatteres kritik: arbejderklassen kan ikke tage de gamle statsapparater i
hænderne og sætte dem i værk for sine egne formål! Den gamle stat må og skal sønderslås og
nye instituttioner, der tjener arbejderklassen, skal sættes op, hvilket skal sikre arbejderklassens
styre og, efterhånden, overflødiggør og ophæver alt embedsmands-væsen, sådan at i takt med,
at samfunds- og klassemæssige konflikter dør bort, således dør staten også bort.

Dette er den videnskabelige socialismes tilgang til statsspørgsmålet: vi står for sønderslåelsen
af den gamle stat! Vi står for, at en ny stat, en arbejdernes stat, skal bygges i dets sted! Vi står
for den gradvise bortdøen af denne stat på vejen til kommunismens endelige sejr!

Reform eller revolution

Som en direkte følge af forståelse af statens klassenatur, kan folketinget ikke ses som andet
end en del af kapitalens styre, og det kan derfor under ingen omstændigheder være et organ for
den arbejdende klasse. Derfor skal det sønderslås sammen med resten af statsmagten af en
arbejderstat, hvis institutioner sikrer arbejderklassens dominans over kapital og kapitalklassen.

Danmarks demokrati er derfor intet andet end et tomt skuespil med skiftende skuespillere,
mens kapitalens maskineri fortsat kører bag ved scenetæppet; det er, så at sige, den slags
demokrati, som vi finder i de gamle hellenske bystater: et demokrati for slaveejere. Dette er
ikke at sige, at der er ingen forskel er mellem et kapitalistisk demokrati, -oligarki eller
-enemandsstyre, men at for alle tre er dets institutioner sat op til at tjene kapital, og kan derfor
ikke bruges til at tjene arbejderklassens formål.
En kammerat der derfor foreslår at arbejderklassen, ved at erobre folketinget også kan erobre
klasseherredømme, vil være lige så meget udsat for hån, som en der foreslog at
arbejderklassens repræsentanter skulle gå i oligarkiets eller enemandsstyrets tjeneste, for en
dag at finde sig selv som oligark eller enehersker, og den vej igennem sikre arbejderklassens
herredømme.

Forskellen ligger i, hvor meget frihed forskellige fraktioner af den regerende klasse har til at
spille deres interesser op i konkurrence med de andre fraktioner, og hvor meget den arbejdende
klasse bliver inkluderet i disse stridigheder. Da den arbejdende klasse bliver mobiliseret i den
regerende klasses tjeneste af forskellige fraktioner i det kapitalistiske klasse, så betyder det
også, at friheden til selv-mobilisering bliver udvidet til en vis grad, da det er præcis den frihed,
som kapitalklassens fraktioner kræver for at kunne deltage i magtkampen i første omgang.
Disse friheder til selvmobilisering bør anvendes taktisk. Det vil sige, at der hvor der er
mulighed for at styrke arbejderklassens position gennem lovlig brug af kapitalistiske
demokratiske institutioner, så skal disse udnyttes til arbejderklassens fordel. Dette betyder
også, at det modsatte er gældende; altså når styrkelsen af arbejderklassens position gennem



lovlig brug af kapitalistiske demokratiske institutioner ikke er muligt, så bør klandestine,
udenomparlamentariske eller revolutionære handlinger tages i brug.
Endeligt, så må vi fastlægge, at siden ingen kapitalistisk institution kan være værktøj for
arbejderklassens interesser, så vil revolutionære handlinger være uundgåelige i omvæltningen
af kapitalismen, og siden vi støtter sådan en omvæltning er det et følge, at vi støtter sådan en
revolution.

Det historiske spørgsmål/Historisk perspektiv

Kommunismens historie er en samling af fortællinger fortalt om de undertrykte klassers
utilfredshed med de herskende klassers hegemoniske enevælde over mennesket. Det er i
forståelsen af vores historie, at fundamentalt vigtige erfaringer findes. Det er netop disse
erfaringer, som danner grundlaget for vor bevægelses realisering grundlag, og kun med disse
erfaringer taget i betragtning kan vi nøje studere forhenværende, samt nuværende kammeraters
fejlagtigheder. Det er vores pligt som kommunister at med stor dristighed studere alle
historiske forsøg på skabelsen af socialismen, og derudfra ekstrahere de nødvendige læringer.
De forhenværende forsøg har haft sine triumfer og sine nederlag. De har vist, afprøvet og gjort
en lang række politiske handlinger, hvoraf nogle gav gunstige resultater, mens andre gav
uønskede resultater. Da borgerskabets hegemoni stadig dominerer verden og
samfundsordenen, må vi sige at fejlene begået bør tages med den yderste alvor. Derfor skal vi i
besvarelsen af spørgsmålet om det historiske socialisme ikke fejt fornægter de historiske
forsøg, men i stedet adressere det ligefrem og med en analyse, der med nuance og finesse
vurderer følgende: Hvad skete der? Hvorfor det blev besluttet? Hvilket resultat fik det? Og
hvad vi kan lære fra det i dag?

Dette betyder, at vurderingen vil blive gjort, hvis det er med til at oplyse vores beslutninger i
dag, eller hvis det er med til at højne bevægelsens teoretiske forståelse, og at enhver vurdering
vil forbigå en liberal og bagvendt “stormænds”-teori, da dette er i direkte strid med den
marxistiske forståelse af historisk materialisme.”


