FOR REVOLUSJON OG NY ARBEIDERSTAT

Komiteen for Rød Valgboikott

Illustrasjonsbilde fra en nylig demonstrasjon i Brasil. På banneret står det
“Ingen valg! Ingen militær intervensjon! Revolusjon - Ja!”

HVORFOR BOIKOTTE VALGET?
Ikke en stemme til krigspartier.
Det blir ingen regjering uten
krigspartier etter valget.
Og alle partiene støtter en
regjering. Ingen partier i valget
er kompromissløse mot Norges
kriger og krigspartier.

Av Tjen Folket, 22. august 2017
Når vi setter fram vår parole om
å boikotte valget så får vi mange
spørsmål. Det er vi glade for, vi
liker diskusjon. Her er fjorten
vanlige spørsmål og kritikker vi
møter, og noen av våre forsøk på
å svare kort.

Det spiller faktisk ingen rolle
hva du stemmer. Alle de viktige
spørsmålene avgjøres av helt
andre ting enn valg.

1. Hvorfor boikotte valget?
Vi sier at de tre viktigste
årsakene er:

2. Hvorfor stiller ikke
kommunister til valg?

Velg heller opprør og
sosialisme. Veien til en stat der
arbeiderklassen har makta er
revolusjon, ikke valg innenfor
denne staten.

Kommunister kan stille til
valg, men bare når dette
tjener kampen. Vi jobber for å
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bygge et ekte kommunistisk
kampparti, ikke et vanlig
borgerlig valgparti. Dette er
vår viktigste oppgave. Å bli en
del av valgsirkuset vil være en
avsporing fra dette arbeidet.

europeiske land har fortsatt
som før i måneder og år uten
regjering – for eksempel Spania,
Nederland og Belgia.
Men når folk boikotter så tar de
et valg som kan endre deres egen
mentalitet. Og det kan endre
andre også. Det underminerer
tilliten til systemet. Det viser
at politikerne ikke har tillit.
Det gjør at flere folk tør å stille
spørsmål ved hele det råtne
opplegget. Derfor peker det,
i seg sjøl, fram mot et annet
system.

De siste hundre årene har
europeiske kommunister latt
seg lure inn i valgsirkus og
parlamentarisme. Resultatet
har
vært
nedslående.
Ingen seire, bare nederlag
o g ove r g i ve l s e – d e t e r
oppsummeringen. De partiene
som har blitt store i valg, har
blitt integrert i systemet. De
har blitt en del av staten, de
har blitt en del av makta. De er
blitt folkets fiender i stedet for
folkets tjenere.

Å skape kommunisme er ikke
bare å organisere et alternativ.
Det forutsetter også ødeleggelse
av det systemet som finnes.
Å underminere legitimiteten
til fiendens valg, er et ledd i
strategien for å fjerne hele dette
systemet.

Den veien har Arbeiderpartiet,
NKP, SV og AKP (Rødt) gått
her i landet. Vi vil ikke gå den
samme gamle veien ned i myra
av borgerlig parlamentarisme.

4. Hvis alle på venstresida
boikotter så vinner
vel høyresida?

3. Hva skjer om alle
boikotter valget?

Vi er ikke en del av “venstresida”.
Venstresida sitter på Stortinget
og i kommunestyrer. De vil
ha litt mer skatt og litt mer
velferd, men ellers er de helt
like høyresida. Uansett farge er
partiene svært like. Vi kommer
til å få en regjering som er
avhengig enten av Høyre eller
av AP. Og de to er så like at det
er vanskelig å se forskjell til og
med i teorien.

I seg selv skjer det ingenting.
Og dette vil jo heller ikke skje.
Men OM det hypotetisk skjedde
kunne staten rent praktisk
fortsatt som før uten en eneste
politiker. Det er ikke politikerne
som bestemmer, det gjør
kapitalistklassen. Og det er ikke
politikerne som administrerer,
det gjør byråkratene. Mange
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bare stemme Rødt?

Uansett hvem som vinner så
taper arbeiderklassen. Verdens
fattige taper, freden taper,
miljøet taper. Og jo lenger folk
tror at vi må velge mellom
høyre og venstre, jo lenger vil
kapitalistene ta alle de viktige
valgene for oss.

Rødt-ledelsen
jobber
målretta for å fjerne alt som
minner om kommunisme
fra Rødts program og Rødts
organisering. De har kastet
ut en rekke kommunister fra
partiet og hetser sosialismens
historie. Noe sånt kan ingen
kommunister bidra til.

5. Hvis dere boikotter
så er dere nyttige
idioter for høyresida!

Rødt har også valgt å bli et
nytt SV. I stedet for kamp mot
krigspartiet AP, lover de støtte
til AP-regjering. De har valgt
en strategi som kan gjøre
Rødt til et Stortingsparti, men
som aldri kan føre noen ut av
kapitalismen.

Vi mener dette ikke er logisk.
Vi skylder ikke noen å gi dem
vår støtte. Arbeiderpartiet har
sendt bombefly mot verdens
fattigste mennesker. Vi nekter
å være en nyttig idiot for kriger
mot verdens fattigste. Og vi
nekter å støtte Arbeiderpartiets
små partnere i SV eller Rødt.

De inngår som en del av det
“rødgrønne” flertallet i bystyret
i Oslo og dette er deres ønske og
strategi også i framtida. Dette
fører ikke fram til revolusjonær
kamp, men til å kvele opprør og
gjøre Rødt til en integrert del av
systemet som vi ønsker å knuse.

De nyttige idiotene er den
systemtro venstresida, som
kritiserer rasisme og krig, men
som til syvende og sist ender
med å støtte regjeringer som er
like rasistisk og krigersk som
en hvilken som helst regjering
med Frp.

7. Hvorfor kaster dere
vekk stemmen deres?

De som relativiserer dette,
relativiserer brutale overgrep
og klodens overlevelse. De legger
opp til at systemet fortsetter
den voldsomme ødeleggelsen
vi ser foran oss.

Alle stemmer i dette valget er
bortkasta. Den virkelige makta
ligger hos herskerklassen.
Folkets virkelige makt ligger på
gata og i folkelig organisering.
Å bruke stemmen er bortkasta
tid. Man bør heller bruke den til
politisk aktivisme.

6. Hvorfor kan dere ikke
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8. Hvorfor vil dere at
folk skal være passive?

11. Hvis det ikke er
noen vits så kan dere
vel like gjerne stemme
på noen av de mindre
ille alternativene?

Vi vil slett ikke at folk skal være
passive. Selv er vi svært aktive
og vi ønsker at mange fler skal
bli med oss. Og vi blir også glade
når folk er aktive for bra saker
utenfor oss også. Men vi synes
forsåvidt også at det er bedre
at folk ikke bryr seg, enn at folk
bygger opp under partienes
sjøltillit og systemtrua ved å
delta i valgsirkuset.

Vi tar et klart standpunkt ved å
ikke stemme. Vi vil ikke tas til
inntekt for noen av partiene.
Dette er dårlige partier som vil
administrere kapitalismen på
vegne av kapitalistklassen. Vi
sier nei til alle sammen for å
ta helt tydelig stilling mot hele
systemet.

9. Hvorfor ikke stemme
blankt i stedet?

12. I valget mellom pest
og kolera er vel kolera
likevel bedre enn pest!

Vi sier ikke at folk absolutt ikke
skal stemme blankt. Det kan jo
folk gjerne gjøre. Men det er
ikke noe viktig spørsmål for oss
– det er ingen forskjell i praksis.

Å velge den minst alvorlige
sykdommen kan virke logisk
på kort sikt. Men på lang sikt
svekker det immunforsvaret
og gjør folk mer mottakelig for
mer alvorlige sykdommer. Å
avvise begge alternativ, også
det minste ondet, tvinger oss til
å jobbe med motgiften som kan
kurere kloden for den virkelige
synderen; kapitalismen.

10. Hvis dere ikke
stemmer har dere
ikke rett til å klage!
Vi mener tvert om at de som
ikke stemmer har størst grunn
til å klage. Det å ikke stemme er
faktisk en klage i seg selv. Det
er en klage på partiene og deres
valg, det er en klage på deres
stat. Dette er ikke vår stat, det er
ikke vårt valg og vi har all grunn
til å klage på kapitalismen og
de forferdelige følgene dette
systemet har for verdens folk

13. Hva er alternativet?
Alternativet er en ny stat i
stedet for den gamle staten.
Det er all makt til folket, i stedet
for “all makt i denne sal” som
de sier i Stortinget. Det er at
arbeiderklassen organiserer

og miljø.
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seg som ny herskerklasse, i
stedet for den lille klassen av
parasitter som har makta i dag.
Alternativet er rød makt mot
borgerlig makt, revolusjon,
sosialisme og kommunisme.
Alternativet er å organisere seg,
bli med oss, og nedkjempe hele
systemet og alle deres politiske
juksemakere og kvakksalvere.

dagens system og situasjonen
i klassekampen. Vi opptrer
ikke dogmatisk men forsøker å
utforme en taktikk for i dag som
tjener vår langsiktige strategi.
Vår boikott bygger også på en
viss oppsummering av de 100
årene som er gått, siden Lenin
skrev den nevnte teksten. Vi
kan se at i disse 100 årene har
arbeiderpartiene og en rekke
kommunistpartier, spesielt i
Europa, blitt en integrert del
av det borgerlige systemet –
gjennom sin parlamentaristiske
og legalistiske praksis.

14. Men Lenin sa…
En del kommunister bruker
Lenins bok “Radikalismen”
mot vår boikott. De sier at siden
Lenin i denne boka skriver
mot radikalistene (“venstre”kommunistene) og deres
prinsipielle motstand mot å
delta i borgerlige valg, så er det
feil å boikotte i dag.

Lenin mente valgdeltagelse var
en taktikk, og ikke et prinsipp.
Om en taktikk skal brukes eller
ikke må for det første ta hensyn
til de umiddelbare fordelene
og ulempene ved å bruke den.
Dagens situasjon gir helt andre
muligheter for eksempel til å
spre sitt budskap, uten å “bruke
parlamentet som talerstol” slik
Lenin tok til orde for. For det
andre må den ta hensyn til at
den skal tjene den langsiktige
strategien. Vi kan ikke se at det å
delta i valgsirkuset i dag, er den
beste måten å bruke kreftene
til å bygge organisasjonen og
mentaliteten vi trenger for
revolusjon.

Vi kan svare i noen punkter på
dette:
Lenin mente valgdeltagelse var
en taktikk man kunne bruke,
eller ikke bruke. Om man skulle
delta måtte avgjøres av en
analyse av situasjonen.
En rekke kommunister har
brukt Lenin til å legitimere
valgdeltagelse som dogme. De
gjør ingen konkret analyse av
egne krefter og situasjonen i
samfunnet, men har avgjort på
forhånd at det er rett å stille til
valg “for Lenin sa…”.

Har du flere spørsmål eller
innvendinger? Send dem til
tfmedia@protonmail.com

Vår boikott bygger på en analyse
av våre krefter, av dagens stat,
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Bilde fra en demonstrasjon mot nedleggelsen av kirurgisk akuttberedskap
og fødeavdeling på Narvik Sykehus.

FLERE FOLKELIGE
KAMPER I HELE LANDET
parti på målinger i Bergen.
Bompengeopprøret
har
engasjert titusener i en rekke
byer. Gjennom flere år har det
vært mange protester. Den
siste tiden har bomringer blitt
sabotert også.

Av en kommentator for nettavisa
til Tjen Folket Media.
Over hele landet pågår det nå
kamper som totalt involverer
flerfoldige titusener av folk.
Kamper for miljøet, mot
vindmøller, mot bomringer,
mot kutt i trygderettigheter og
mot nedleggelse av sykehus,
universitet og fødestuer. Den
underliggende fienden i alle
kampene er kapitalismen og
dens stat.

Bompengemotstanden har nå
fått alle politikerne til å skjelve.
Og fra Frp til Arbeiderpartiet
og Rødt lover de nå å stoppe
nye bomringer. Dette har
ingenting med politikernes
omsorg for folket å gjøre. Det er
utelukkende resultat av folkelig
kamp og press. Og vi vet at

Bompenge opprøret skaper
furore nå når en valgliste
mot bompenger er største

7

politikerne lover gull og grønne
skoger før valget, men det er
jo partiene selv som har tredd
bomringene ned over norske
byer og tettsteder.

fødestuer og sykehus. På Nesna
skal universitetet legges ned.
Sentraliseringen fortsetter og
drives fram av utviklingen i
kapitalismen. Og nå ser vi også
skyggesiden av laksenæringen,
med sykdom og utslipp.

Uføre og andre som er avhengig
av sosial støtte har samlet seg
til protester mot endringer i
vilkårene. Tusenvis risikerer
å miste støtte som følger av
de siste lovendringene. Mange
risikerer å havne på bar bakke.
Syke og fattige er de som er
under angrep.

Det er flere fellesnevnere for
disse kampene. De organiseres
i stor grad av massene nedenfra.
De er ikke fullstendig kontrollert
av etablerte organisasjoner og
partier. Og de retter seg ikke
bare mot en sak, men i sitt
vesen mot det politiske systemet
og utviklingstendensene
i kapitalismen. Det er
kapitalismens økonomiske
behov som krever at det
veltes avgifter over på folk,
at det kuttes i velferden, at
det investeres i vindmøller
og at miljøødeleggelsene og
sentraliseringen fortsetter.
En annen fellesnevner er den
massive oppslutningen om
kravene, og svær mobilisering.
I småbyer har tusenvis gått i
tog mot nedleggelse av sykehus.
På Frøya har hundrevis deltatt
svært aktivt. I Bergen sier hver
fjerde velger at de vil stemme på
protestparti mot bompenger.

På Frøya i Trøndelag
fortsetter protesten mot
vindmølleutbygging. Norske
og tyske kapitalister i ledtog
med politikerne er avhengig
av politi og vaktselskaper for å
tvinge gjennom vindmøllepark
midt i et område der ørn hekker
og mange mennesker søker
rekreasjon i naturen.
Skoleelever
fortsetter
klimastreikene. Over hele landet
blir det nye klimastreiker i dag
24. mai. De siste streikene har
samlet titusenvis av ungdom
i norske gater. Som en del av
en internasjonal bevegelse
protesterer massene av ungdom
mot handlingslammelsen til
politikerne, og for å redde
kloden fra massive ødeleggelser
av natur og miljø.

Systemet krever økonomisk
vekst, det krever stadig jakt
på profitt. Den minkende
profittmarginen stiller stadig
strengere krav om kapitalistisk
effektivitet. Produksjonen

An d r e s t e d e r f o r t s e t t e r
bunadsgeriljaen og storstilte
protester mot nedleggelse av
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krever ikke bare profitt, men
maksimal profitt. Politikerne
kan ikke gjøre noe som helst
med de økonomiske lovene i
kapitalismen. De har like lite
innvirkning på de globale
utviklingstendensene som de
har på jordas bane rundt sola.

Vi vet at samfunnet ikke må være
som i dag. Vi vet at samfunnet
må endre seg. Det vil endre seg.
Vi vet at kapitalismens dager
er talte. Kapitalismen vil havne
på historiens skraphaug. Men
den faller ikke av seg selv. Og
innenfor kapitalismen kan ikke
kravene oppfylles.

Bare massenes kamp kan endre
historien. De kampene vi ser i

Men i sosialismen vil
dette landet blomstre!

dag er begrenset i intensitet og
militans, men vi ser mennesker
som gløder av iver og sinne i
disse kampene. Vi ser dem bruke
svært sterke ord om fienden,
om staten og kapitalen. Og vi
ser et anstrøk av desperasjon
og ikke så lite frustrasjon, når
deres rettferdige krav møtes
med handlingslammelse og
bortforklaringer.

Sentraliseringen vil bli snudd
tvert om. Naturen vil få et reelt
vern. Alle som kan jobbe vil få
jobb. Sløseriet, luksusforbruket
og miljøødeleggelsene møter
sin ende sammen med
kapitalismen. Vi må se dagens
kamper som krusninger på
havet og tegn på det som kan
og vil og må komme; et folkelig
opprør som feier dette systemet
vekk en gang for alle.
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Forøvrig bør revolusjonære
delta i disse kampene skulder
ved skulder med massene. Ikke
bare heie fra sidelinjen, men
delta midt i kampen.

Massene ivrer for politikk og
det er pålagt kommunistene å
organisere og lede dem.

Massene har konkrete problemer overalt, og vi må ha
omtanke for dem og skjøtte dem. Massearbeid utføres
innenfor klassekampen og ikke på dens marginer.
Om vi ikke utfører massearbeid vil de reaksjonære og
revisjonistene utnytte det til sin egen vinning, enten
det er for å utvikle fascisme og koorporativisere dem,
eller for å gi sine kamper til en annen imperialistherre.
Dette er to viljer som er distinkte og står i motsetning
til hverandre.
Massene søker røsten til dem som bekrefter og forsikrer,
og ikke de som tviler. I partiet vårt, i dets begynnelse,
krevde formann Gonzalo at ingen noensinne skulle
betvile massene, slåss mot de som var blinde og døve for
massenes stemmer, lyttet til deres svakeste rykter og
viet seg til å løse deres daglige, konkrete utfordringer.
Perus Kommunistiske Parti, fra dokumentet ’Masselinjen’
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Illustrasjonsbilde fra en rød markering i Oslo, i anledningen 1. mai
2019 - arbeiderklassens internasjonale kampdag. Aktivister brenner det
amerikanske flagget, det fremste symbolet på imperialismen og lidelse
verden over. Aksjonen ble applaudert og tatt godt imot av tilskuere.

BORGERLIG VALG - NEI!
REVOLUSJON - JA!
borgerlig valg, som et korrupt
sirkus, som en del av apparatet
til den kapitalistiske staten
og som en måte å føre folket
bak lyset på. Uansett hva folk
stemmer, er det borgerskapet
som har makta. Partiene er
redskaper for deres konkurranse
og samarbeid, som staten er
partiene organisasjoner for
borgerskapets herredømme.

Uttalelse fra Komiteen for rød
valgboikott.
Kamerater!
Ungdom,
arbeidsfolk, folkets kvinner!
Boikott valget!
1. Vi oppfordrer til å delta i
en aktiv, rød og revolusjonær
boikott av høstens kommune- og
fylkestingsvalg, under parolene
“Valg, nei! Revolusjon, ja!” og
“Velg opprør og sosialisme,
boikott valget!”

3. Vi vil bruke og distribuere
propaganda brukt av det
kommunistiske forbundet Tjen

2. Vi forstår dette valget som et

11

Folket ved tidligere valg, særlig
plakater som propaganderer det
samme budskapet som vi gjør nå.
All propaganda som oppfordrer
til sosialistisk revolusjon og
valgboikott er brukbart også i
dagens kontekst.

makt, en ny arbeiderstat, er
revolusjonens viktigste oppgave.
Boikott av de borgerlige valgene
går hånd i hånd både med å
undergrave og angripe fiendens
gamle stat og bygge den nye
staten utenfor deres hender.

4. Vi understreker viktigheten
av å bygge den revolusjonære
bevegelsen i opposisjon til de
borgerlige valgene, til den
borgerlige statens valgsirkus.
Kommuner og fylker er en del
av statsapparatet og systemet.
Viktigheten av boikotten er
uløselig forbundet med den
p r o l e t a r i s k e r evo l u s j o n e n
forstått som folkekrig.

6. Vi avslører at hva folk
stemmer ikke betyr noe og
at det å stemme ikke bare er
ubetydelig, men integrerer folk
mer i det borgerlige politiske
apparatet. Å avstå fra å stemme
er ikke i seg selv avgjørende,
men å vise med ord og handling
at systemet ikke har legitimitet
er svært viktig.
7.
Vi
organiserer
boikottkampanjen gjennom
støtte og veiledning til aktivister,
til røde fronter, til røde
studiegrupper og alle grupper,
miljø og enkeltpersoner som vil
bidra. Alle revolusjonære kan
bidra. Alle bør bidra. Og særlig
i perioden fra 19. august til 9.
september.

5. Vi legger til grunn strategien
for folkekrig, og denne har to
sider: en ødeleggende og en
skapende. På den ene siden
innebærer revolusjonen å
angripe og ødelegge fienden
og alt fienden bygger sin
makt på. Det vil si å angripe
borgerskapet, deres stat og deres
maktmidler. På den andre siden
er revolusjonen en skapende
prosess, som bygger ny rød
arbeidermakt. Den skapende
sida er hovedsida, å bygge ny

Ta kontakt med oss via Tjen
Folket Media, som videresender
forespørsler til oss.
Valg – nei! Revolusjon – ja!

TJEN FOLKET MEDIA
Nyheter fra kampen • Medier for revolusjon
tjen-folket.no
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