
TIL 
DISTRIKTSTYRENE 

MOTTATT 

18 AUG. 1980 

INNKALLING TIL KONFERANSEN OM INTERNASJONALT OG ANTI
IMPERIALISTISK ARBEID 

Kamerater! 
Dere har tidligere blitt varsla om denne konferansen. Dere 
innkalles na til konferansen •. i ~\' ·- i i-f . ~j-=-rt ~ 
Dere palegges a stille med en kamerat fra DS. 

Hensikten med konferansen er a fa dr0fta partiets inter
nasjonale og anti-imperialistiske arbeid (ta opp motsigel
ser nar det gjelder iinjer, prioritering mm., 0ke kunn
skapsnivaet, finne metoder for a gj0re partiets interna
sjonale kunnskaper ti! hele partiets eiendom i st0rst 
mulig grad, og avklare det anti-imperialistiske arbeidets 
plass i partiet.) 

I. Dagsorden 

1. Om part~ets internasgonale kontaktarbeid. 
Innledninga vil ta opp la: 
-Den strategiske betydninga av a ha vel utvikla forbind
elser med den interna3~onale m-l-r0rsla,fringj0ringsbeveg
elser og demokratisk opposisjon. 
-Ga gjennom de faktiske forbindelsene vare. 
-Legge fram de faktiske tendensene i m-l-r0rsla (motsig-
elsene) Hva er egentlig m-l-r0rsla i dag? 
-Om h0yretenuenser i partiets internasjonale arbeid. (Ten
denser t il motstand mot internasjonalt arbeid.) 0konomist
iske tendenser. 
-Hvordan gj0re kunnskapen om den internasjonale m-l-r0rsla 
frigj0ringsbevegelsene og demokratisk opposisjon· til parti
ets eiendom sa langt som mulig? 
(Tilleggskomrnentar: Det finnes ideer i partiet om at det 
er feil og reint ut sl0seri rned penger a ha rnye kontakt 
med ulike m-1-organisasjoner/partier ettersom disse ofte 
er srna og srerlig i dag i ulike former for krise. Vi er 
sterkt uenig i denne ideen, og 0nsker a diskutere den.) 

2. Partiets anti-irnperialistiske arbeidl , 
Innledninga vil ta opp bla: 
-Den strategiske betydninga av det t e arbeidet, mot h0yre
ideer av 0konomistisk art. 
-Et fors0k pa a oppsurnrnere erfaringene med linjer,taktikk 
og Frioritering de siste ara (Objektive vansker,egne feil 
mm.) 
-Pastand om at anti-imperialistisk arbeid i dag prioriteres 
altfor lagt i partiet, og at dette skyldes politiske mot- · 
sigelser f0rst og fremst (H0yre-tendenser) 
-Om de videre linjene: H0g prioritering av aktiv solidari
tet rned sosialimperialismens ofre i ei f0rkrigstid.(Om 
de enkelte omradene).Hva med 0Vrige ornrader? 
-Forholdet mellom topp-plansdiplomati og grunnplansaktivisme 
Sp0rsmalet om anti-imperialistisk arbeid i fagbevegelsen. 
-Hvordan skal anti-imperialistisk arbeid bli en normal del 
av hele partiets arbeid? 
-Afghanistanarbeidet ~ 
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II. MATERIALE TIL FORBEREDELSER 

1. Om den strategiske betydninga av proletarisk internasjo
nalisme,om 0konomistiske tendenser mm~ 
~Et forslag til den internasjonale kommunistiske bevegelsens 
generallinje" (Kinas Kommunistiske Parti, 1963) Punktene ·· 
8 og 10. 
-Lenin: Hva rna gj0res? (Bind 2 fra Oktober), s.81-87. 
(Politiske avsl0ringer" og "Opplrering i revolusjonrer virk-
somhet".) (Evt. ogsa side 90-107). ·. 
-Lenin:"Venstrekommunismen-en barnesjukdom"(Bind ll,Oktober) 
Artikkelen "Forel0pig utkast til teser om det nasjonale 
sp0rsmalet og kolonisp0rsmalet", s. 206-213. 

-Kinas Kommunistiske Partis rolle i den nasjonale krigen" 
Mao Zedong,Skrifter i utvalg,Oktober s. 103-108.) 

2. En del om enhetsfrontens betydning: 
Sp0rsmalet om uavhengighet og initiativ innafor enhets
fronten" Mao Zedong,Utvalgte Verker,bind 2 s.213-217. (I 
engelsk utgave). 
-"Om politikk",samme bok s. 441-449. 

3. Vedlagte notater kan vrere nyttige.(Og h0yst fo~el0pige) 
-Noen tanke~ om situasjonen i den internasjonale kommu
nistiske bevegelsen" 
-

11 0versikt over partiets internasjonale kontakter" 
-"Om situasjonen i partiets anti-imperialistiske arbeid" 
-"0st-Europa-Tjekkoslovakia" 
-"Notat om st0ttearbeidet for folket i Kampuchea" 
4. Forslag til nytt prinsipprogram for partiet.(de rele
vante delene, samt forslaget til arbeidsprogram,ditto) 

III 
-OPPM0TEOPPLEGG .~ Vedlagt i egen konvolutt 

Vi 0nsker Vel M0tt! 

Kameratslig hilsen 
Internasjonalt Utvalg. 
(Pa oppdrag fra SKAU) 

VEDLI3'GG 

•. 
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MOTTATT 
NOEN TANKER OM SITUASJONEN I DEN INTERN ASJONALE KOMMUNISTISKE 

E EvE GEL 5 EN (I K B ) : 1 8 AUG; 198(J 
---------------

En pastannd du ofte m~ter internasjonalt, og som heller ikke er ukjent 

her hjemme er at "det er krise i marxismen". 

I dette ligger at det i mange partier med hoverlvekt i Europa 

reises diskusjonoog stilles sp~rsmal ved sentrale marxistiske 

lffiresetninger sam: 

- betydninga av det kommunistsi~e partiet 

- om den demokratiske sentralismen som organisasjonesprinsipp 

- Om proletariatets disktatur 

Det reises videre sp~rsmal om utviklinga i Kina hvor enkelte partier 

gar svffirt langt i sine konklusjoner o~ d~mmer ~Ina nord og ned 

mens andre oppretth ~ ldet 100%-pro linja. 

Stalins rolle blir ogs& debattert i enkelte partier, og det en 

hos enkelte tendenser i retning av a ~orkaste ham sam en av 

klassikerne 9 

Partiet hnr inntatt f~lgende posisjon til dette sp~rsm~let: 

- Det er ikke generell krise i marxismen. Derimot kan vi snakke om 

krise i den marxistiskeleninistiske bevegelsen, sam bl.a. grunner seg 

i darlig kjennskap til og mangelfull tillemping av marsismen. Til dette 

kan det sies mye. Jeg lar denne pastanden sta ukommentert her. 

Diskusjonen vil komme opp pa semmnaret • . 

Mange av de temaene sam er skissert ovemfor er det behov for ~ 

diskutere. Sp0rsm~Iet om hvordan sosialismen skal bygges i de h~yt 

ut\(ikla kapit <, listiske landa i vest-europa er ikke l0st. Hvorfor 

~- ml-bevegelsen i Europa i hovedsak forblir en promillebevegelse 

er at annet Sp0rsmal vi rna avklare fora komme videre. Derfor ~r 
' 

det galt a slutte at alle diskusjon omkrig disse temaene er· 

feilaktig og skadelig. 

Men det er riktig a skille to tend ~ nser fra hverandEE: 

- En likvidatorisk sam gjennom disse diskusjonene fjerner seg fra 

den marxistiske teorien, oppl0ser partiet (KPD i V-Tyskland) 

ell~r endrer partiet henimot et tradisjonelt arbeiderparti 

(Diskuteres i PTE i ~pania), og sam i flere partier har f0rt til 

tildels store 0 vskallinger helt opp i ledelsen (PCML i Frankrike) 

En konst±uktiv linje som utvikler disse rliskusjonnen for ~ 

l st0r re grad ba s ere partiets politikk pa de lokale forhold i det 

enkelte land. Samtidig hcillder en fast ved de grunnleggende 

partiteorier og prinsipp fc r for organisering, teorien om en vrepna 

sosialistisk revolusjon osv. 

Disse diskusjnnene er m~e mar nyanserte og tar opp langt flere spcrsm~l 
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Mange partier vi~ker i dag a vrere for en stor del handlinaslammet 

pa grunn av interne stridigheter omkring dis~e og eeslektedP

pr ~ blemer. 

Vi men"' r samtidig at det er1111 en positiv trend a spore som bl.a. gir 

se~ mtsl a gi i ~kende vilje og arbeid fr~ a forene uli~e ml-grupperinger 

l C3 enkelte land: 

- Storbritannia, Sveits, Frankrike, Hellas, Island, 

La oss se litt ut over v ~ r delav verden - la os s se pa Asia og 

Latin-~merika - hvordan st~r ~ast ~ nden om krise i marxismen i forhold 

til situasjonen d~r? 

I Asia har vi forutE:n Kinas l~ ommunistiske parti det Kampucheanske 

som i dag paf~rer Vietnam store tap og probl emer - som f~rer den 

mest om7attende og hardeste geriljakrigen i verd e n i dag. I nabol~ndene 

~ fi nner vi gelijaparti e ne j Thailnnd, Burma, Maly s ia og Ind nmesia, 

pa F illipinene og Nord Kalamintan. L'e har i arti~r f~rt en framgang s ri k 

~ eriljak ~mp og kontrolle ~ e tilsels store omr8der av s ine re~pektive land. 

Tyder det pa krise? 

I Lat .-i_n 1\n erika hndde kameratene i l::iolivia forut for kuppet 20 

representanter i parlamentet, 3 ministre i regjeringa og presidenten 

1 parlamentet var pari:iets formann. 

I Peru har part:i.et 5 kmmeJ~oi:er i parlcrr'lentet og serwi:ni: v~l~t inn p(j 

partiliste. 

B~de i Argentina og Uruguay arbeid er kameratene aktivt for ~ bygge 

o:)p en brei demokratisk bevegelse mot mili tco..rdiktaturene. Datta arbeidet 

er i bra framgang. 

I alle disse partiene diskuteres mange av de samme sp0rsm~lene som 

runnenfor H<B i Europa. !vten <.let blir vcmvittig a kaJ.J.e det en krise 

alment n&r vi sam~idig ser s~ store konkrete resultpter i disse 

partiene enten det dreier seg om parlamentarisk arbeid, undergrunns

virksomhet eller geriljakamp. Deti:e er partj_er som etter var kunn

skap legger stor vekt p~ ~ tillempe marxismen til forholdene 1 eget 

land og som f-rer diskusjonene om overnevnte problemer ut fra 

det perspektivet. 

Holdningen til Kina er interessant og viktig skal en v~rdere situasjo~n 

i IKB. Her kjenher vi best til Europa som naturlig er. 

De europeiske "pekingeserne" er kjent her hjemme som ellers scm 

1 OO'Yo frelst - som avskr i vn ingsbyro mm. Bruddet mellom i.Kina og 

Albania og seinere Moos d¢d og det siste - kinesernes mord¢mming 

av kult~rrevolusjone n som i hovedsak negativ har tvunget IKB i 

Europa som ellers i verden ut av mors trygge favn. Vi m8 stu p~ 
egne bein. 
Noen har valgt u innta en meget kl:itisk holdning til Kina (KAP), for Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no) 2016
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andre har det endt opp i totalt & avskrive Kina sam revisjonistisk 

(lv1LR). I flere partier har Sp\~rsr.,(ilet om Kina og utviklingo der 

resul tert i avspol tn5.nger i toppen (E-]<I<E og t-iU<KE). PtJ den andre 

sida har vi parti1-n' sorfl rortsatt ~10:tder po linja 1 005-{, oppslutning 

om det kineserne gj¢r og som stiller seg sv~rt skep-cisk til all 

kritikk (PCfv1LB). Sj¢1 lwr v~. :tagt oss pc"l et s"i:andpunkt som 

hverken gir 100% oppslutning om all~e politiske utkj¢r fro 

den kinesiske ledelsen Sm'1tidig som vi holder klart fast ved at vi 

ser pa 1-(:i.na som sos:i.alistisk og mHner hoveds:i.da er positiv. 

Gj8nnomgaende er de ileste portiene i Enropa svmrt tilbakeholdende 

med a sette from sin kd.tikk o·,=fentlig. Danskene hnr gutt ganske lang:t 

i Arbeideravisen - likes<j har vi apent lagt fram r·lnnge av vare 

betenkel:i.gheter. 

/-... Jeg hor tidligere nevnt problemet rn8d at rnl-bevegelsen i Europa 

for en stor del ell en promillebevegelse. t'~onge la'nd har gj ennom 

flere &r wert h~ems¢kt av utalJ.ige splittelser (Sverige, Itolia, 

Nederland bl.a.) ~1onge partier strir i dog med store ¢konomiske 

problemer. Umiddelbart kan det virke gonske hupl¢st nae en skal 

vurdere framtida· for derme bevegelsen, som etter min erflnin'g vil 

v~re av pverm&te star betydning ved en eventuell krig mellom USA 

og Sovjet om Europa. For hvem skal to initiotivet til en motstands

kamp i form av geriljakrig? Hvem skal sta mot eti:ergivenhetspolitikkefi? 

Ansvaret som etter mir1 emning p&hviler IKB i dagens skjerpede verdens

situasjon er stort. [lerfor er denne bevegelsen s& viktig for ossy 

Derfor er det viktig at vi fur diskui:ert vtJJ:-t ·,=orljold til d enne 

bevegelsen som helltlet, og fpr diskute .r. t de s~regne problemene 

den bakser med for tide. 

Men er det sa h8pl¢st i Europa? Jeg her allerede nevnt endel 

positive trekk fro on<are ver<hn sdel er. 

I O~:lrJio hor PTB 4 b¥si:j:rerfledler·lrler. I He]. los hen EKKE likes&, 

bl.a. en representant :i. Athen. I Sponia fikke OIH som n<"l er slatt 

sar11MCHl rned PTE til PTE flere titalls komr1uneetyrerepresentnnter, 

og hadde borgermestre i flere byer. SKP i Sveiige hor fortsatt 

5 eller 6 kommunestyrerepresentater, se).vom de hadde en viss til

bekegang ved valget ~~~~sten "19. 

Tilsvarende eksef.lpJ.er kon vi finne pt; flere omr<'1der- de ulike 

par t:i. en e hr sine sterke s ider hvor de h ar be f estei: en vi ss 

pssi sj on innefo.e eget land. f'-1i tt sp¢rsmtJJ. er hvordan vi skaJ. kunne 

utnytte alle disse pos:i. t:i.ve erfaringene gj ennor'l utveksling ag 

diskusjon rover londegrensene. 
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Di skusj oenen soM har m'h:t :i. ~Z:l. assekmrJpP.ns spaj. ter or'lkr ing Oktober s 

utgivP.lSP. av Kapitalen har s).ne poraJ.lHllP.e i cmdrP. partier :i. 

Europa, og kanskje eJ.lers i verden. 

Den avspej.ler et-i:er r'lin mP.ning rr~ye av diskusjonen om hvo er 

marxisrr~en og hvordan st<":tr den ¢Jkonomiske teod.en i forhold 

til f.eks SPI~rsmc)let oM demokrotiP.t. F1ere partier hm~ i lenure 

tid -F¢rt diskusjonen om deMokrnti, hoJ.dn:i.n£)c~n til den ¢ko1ogiske 

bevcgelsen osv. he.lt uovheng:i.g av sp(~rsrr~olet om ae ¢konorniske 

faktorene. Dette rnener jeg konkret viser vc'lr rnnnglende grP.p om 

den marxistiske teorien - vi g~iper fatt i probleMer soM i den 

store sarr~menre ngP.n er underordnede. Det b etyr ikke at demokrati 

under sosialis~en, ¢kologi osv er uviktig - diskusjoeen OM 

hvordan vi skal stille oss til disse ep¢rsrnolene blir vikti~, 

og mo l¢SP.S. Men det mu ikke skje ved a kaste teorien som 

marxismen ut Med badebannet. 

"· 
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JiB (Belgia) tidl. AMADA/TPO 

PCMLB (Belgia) La voix communiste MOTTA IT 

EKKE (Hellas) 18 AUG. 1980 ~-. -·--·-
Videre har vi hatt kontakt fTled: 

MLKKE (Hellas) 

PCUdri (Italia) 

PMLI (Italia) Il ~olchevico 

KB0 (0sterrike) 

KEN (m-1) (Nederland) 

KAD-ml 

GML 

(nederland) 

(Nederland) 

RCLB (Storbritannia) VAren 80 slAtt sammen med CWM 

Av frigj0ringsbevegelser h~r partiet spesielt hatt kontakt med: 

PAC (Azania) 
.r--.. 

~NU (Zimbabwe) 

EPLF (Eritrea) 

ELF (Eritrea) 

PLO 

Ulike deler av den kurdiske bevegelsen 

De kjempende Mojahid (Afghanistan) 

' · 

NAr det ~jelder den demokratiske opposisjonen i 0st Luropa her 

partiet utvikla gode forbindels er til Charta ·77 'I 

Denne lista er ikke komrlett, spesielt mhp uformelle kontakter som 

har vrert, . men den gir et bilde av partiets internasjonale arbeid 

slik·det stAr nA. 

t . 

• 
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· MOTTATT 

~R)lElD2 8 AUG. 1980 

Diss e tankene om situasjonen i partiets anti-imperialiskiske 

3rbeid er skreve+ A V en kamerat, og stAr for hans regning. 

1 ~rst noen ord om historia: 

Ps rtiet har en stolt tradisjon i an~i-imperialistisk ~rbeid

bevegelsen vokste til~els fram gjjnnom solid Qri+etsarbeidet med 

Vietnam og Palestina. Arbeidet var sterkt aktivi~rettet -

omtrent ingen vekt ble lagt pA ~olitiske aliianser. 

Etter 1975 ble det £mrs~kt et a ntiimperlalisti k arb ~ id i tr~d 

med 3 verden teorien - en generell antiimp. komite som sk~lle 

dekke all kamp mot imperialismen. Etter no 8n Ar med ujevnt 

resultat helte en mer og mer i retning av komiteer som tok opp 

et konktet kampomrade, og brodden i det anti-imperialistiske 
: 

arbeidet rettet seg mer og mer mot Sovjet. 

Eritrea ble den f121rste fors~kskaninen i i3enne nye ~tgaven 

solidaritetsarbeid - her ble all vekt l 0gt pa allianser og 

topp-p~ansdiplomati. aktivistarbeirlet ble levnet liten ~lass. 

Siden 77 har parti e t gjnrt store framg ~ nger i arbeide~ med ~ 

oppr9tte breie politiske a llians ~: r pa amti-imperialis t iske sak Qr. 

De tt~rste s eiren c 8r n ~ dd i Afghanistan a rbei rl ~+, ~ ed demonstrasjone~ 
I 

i j a nuar/~ebruar og starlig nye k8miteer i dag. Dette h2 r ogsa slatt · 

positivt uti 21. august arbeidet mar- se Kristisansand, 

Trondheim o g Trams~ f.eks. 

Ikke uten grunn at Pal Hougen, formann i Afghanist a nkomiteen i Oslo 

papekte pa kulturleiren pa Trom0ya at uten AKF(m-1) ville bredden 

i Af g h ~ nistanarbeidet v~rt en umulighet. En uttalelse som 

forplik-ter. 

Men til forskjell fra Eritreaarbeidet legger Afghani s tankomiteen 

star be kt pa aktivittorganisering. En sa mmensmeltningav deto 

arbeidsformene - diplomati og aktivisme - er malet. 

Vi trekker of:;te fram solidaritetsarbeidet med Vietnam n~r vi 

diskuterer anti-imperialsime i dag. Det er helt sikkert mye a 

lrere f ra d e n tiden, men noen kopiering ki1 n vi ikke vente oss. 

fil det har· verdnssi tuasj on en forandret s eg for mye: 

- Sovj e t er pa frammarsj og USA i tilbakegang. Den sovjetiske 

a ggressj on en og impe.rila ism en er lan gt fr .·, avsl~ rt og godt nok 

kjent. 

- Den internasj onale situasjonen er langt mer innfl~kt. Det er 

langt flere kampomr 8der. 

-Deter ulike syn ~nnad i bevegelsen,s~ vel som i maseen~ pa 

hvordan vi skal forholde ass til USA (Sentrisme eller Myrdalisme) 

I 
I 
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- Krigsfaren er i mntsetning til i 70 til 75 langt mer aver

hengende. 

I tillegg kammer prablemene som parti Rt har vrert gjennom bl.a. av 

0kanamisk art sam har f0rt til en midlertidig nedprioritering 

av a1t inte r nasjanalt arbeid. 

Dette var en langt fra fullstendig liste, men min pastand er at 

vi st~r averfar mange ul~ste prablemer innefor den anti

imperialsitsiek arbeidet: 

Par ti et har ut fra syne t pa Sov .iet som havedtrusselen i dag 

klart prioritert solidaritetsarbeidet med sasialimperialismen 

offre; Afghanistan, Eritrea, Kampuchea, Tsjekkaslavakia.Dette 

betyr ik ke at omr ~der sam ~alestina ag ~atin Rmerikh skal kuttes 

ut, men innsatsen vil ikke trappes opp. 

Hva er situasjanene i solidaritetsarbeidet her: 

Afghanistan: En hamdf ull kom:i_teer har sett d·ag cns lys. I fmrhold 

til omfanget av demonstrasjoner ag aksjoner like etter invasjonen 

er dette lite. Komiteene har lagt ulike vekt pa aktivisme -

i Bergen er f.eks prinsippet med representasjon fra alle de ulike 

organisasjdnene som st0tter en h~msko for dette. Likesa er det ulik 

praksis i forha~d til hvardan innsamlede midler skal benyttes, 

hvor Ber~en forel0pig ligger pa 1 00% humanitrer hjelp. Kristiansand 

har delt 50% pa hum a nitmr, 50% pa betingelsesl0s hjelp, og Uslo 

oversender alt uten b~tingelser. Vi men e r rlet siste rna vrere vart 

mal.Og pa tros s av store seire i toppdiplomatiet er oppslutningen 

om det aktive arbeidt farel0pig laber. Mange synes ~ ha en 

motviJje mot breie allianser, og passifiseres gjonnom eet. 

Eritrea: He r eksisterer d et kun et lite hade so~ driver et vis :, t 

diplomati. Ingen aktivist org nn$se r mng. I formm~delse med 

Dperasjon Dagsverk i ar,som g ~ r til Eritrea , har RU prioritert 

Eritrea pa topp fram til okt obe r. Om dette vil gi uttelling i form 

av permanente Eritreagru pr er pa noen stede r er uvisst, men 

s kulle vre re mulig. 

Kampuchea: En initi a ti v komite er op p r ~ tte ~ i Oslo, en komite 

fungerer i Berg e n. Noe permanene t soli daritetsarbeid drives ikke. 

Den politiske bredeen er h e r langt vanskeliger ~ na, men sam

tidig er lfte gjort fjor a utnytte de apningene sam har vist seg 

bl.a. i farbind els e med demanstrasjonen i Uslo i januar i ar. 

Her er det k~a~~t partiet ikke har maktet a sette inn de 

kreftene som e:r: pakrevd for a drive arbeidet f ramaver. 
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Hvis vi samtirlig s=r pA alvoret o~ omf ~ n~t i de Angjeldende 

konfliktene, vil jeg pAstA at misforholdet mellom forutsetningene1 
gjennom historiske ·erfaringer og suksess i politisk allianse

arbeid pa den ene siden, og hvilke resultater som er oppnadd 

pA den andre er skrikende. 

Noen tall om flyktningesituasjonen: 

Afghanistan: I Iran og Pakistan 1,5 millioner flyktninger eller 

7% av befolkningen. Totalt antall flyktninger innkl~dert alle som 

-lever inne i Afghanistan e . ikke kj m t. 

Eritrea: I Sudan ca 500.000 flyktninger eller 12% av befolkningen 

Iotalt er bortimot 40% av befolkningen pa 4 millioner flykmninger 

Kampuchea: I Thailand ca ?00.000 flyktninger eller 3 til 5% av 

befolkn i ngen. Totalt er 1 million eller 15% av befolkninge 

flyktninger i dag. 

D~tte er et sp~rsmal vi mA arbeide for a finne svaret pa - hvorfor 

dette skrikehde misforholdet? 

I de siste arene vi jeg pasta at anti-imperialistisk arbeid for 

en stor del har vrert s pes i elle gruppers ansvar. Faglige avdelinger 

og boligavdelinger har i liten eller ingengrad f~lt assvar for 

dette arbeidet. Dette vil jeg pasta er endel av hele uviljen mot 

internasjonalt arbeid som har en viss utheredelse i partieto 

Skal vi l~se problemen i det internasjonale arbeide~ innklusive 

anti-imperialsitsik arbeid 1 ma dette endre$ og rlisse sp0rsmalene 

rna bli selvf~lgelige a slass fnr i fagforeninger og arbeid med 

i boligstr121k • . 

Vi mA ta et kla±t standpunkt til betydninga av det intP.rnasjonale 

arbeidet for ass her i Norge uto~er solidariteten med de sam slass. 

)eg tenker pa betydninga sam et lerlrl i krigsutsettende tiltak -

et ledrl i a svekke Sovjets krigsmaskin. 

Dette og mye mer kommer opp pa konferansen. 

Vel m~tt! 

R 
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MOTTAlT 
0ST-EUROPA/ Tsjekkoslovakia 

18 AUG. 198Q_ 
Det drives mange former for solidaritetsarbeid for 

0st-Europa i Norge, men lite av det er -aktivist-arbeid og 
lite er retta inn pa a mobilisere ma.nge folk til · · praktisk 
arbeid. Der skiller 21. august-bevegelsen seg ut, men den 
er svekket av sesong-preget. Ellers fins PEN-klubben, Helsing
fors-komiteen, aksjonsgruppa UNITY og en gryende organisering 

til st0tte for opposisjonen i Polen, samt sj0lsagt Amnesty I. 
f.:tye av det er reint menneskerettighetsarbeid og/eller 
engasjement til st0tte for sma og ukjente og ofte noksa 
ubetydelige grupper i Sovjet (f.eks. deler av·PEN-klubbens 
arbeid), og med ei klar intellektuell innretting, bade i form 
og innhold. · F. eks. er det ingen organisert solidari tets
bevegelsen for den for~ulgte fagbevegelsen i Sovjet, eller 
for de russiske feministene. Atomfysikerne, de~imot ••• 

I hele vest-europa skiller Tsjekkoslovakia seg ut i 
solidaritetsarbeidet, noe som er naturlig bade pga av 
invasjonen i 1968 og eksistensen av Charta 77. C 77 er en 
scermerket bevegelse. Ingen "organisasjon", ingen "politisk" 
bevegelse, ingen ma.ssebevegelse, men likevel med en uhyre 
sterk politisk og sosial rolle. Den er ledet og drevet av 
mange svcert dyktige folk, de intellektuelle kjendisene og 
veteranene pa toppen av C 77 spiller st0rre rolle som ansikt 
utad enn i den daglige virksomheten. Politisk rommer den mange 
retninger, fra kristenfolk til "reformkorrlmunister" til 
erklrorte anti-marxister a la Stubberud, nied innslag a.v 
trotskister (Uhl), men ogsa oppr0rske ungdomssjikt som 
er erklcert mot "politikk" og "ideologi" slik de m0ter den 

' 
i Tsj ekko. Det er vanskelig a vurdere n0yaktig hvilken ro·lle 
KKs og AKPs gjentatte bes0k bar batt for vart rennomme i C 77. 
Deler av bevegelsen kjenner oss godt, er ·fulle av respekt 
for arbeidsstilen, pastaeligheten, lojaliteten og interessen 

vi viser, og mange er nysg:jerrige pa oss fordi vi er "kinesere" 
og kommunister som slass som faen mot Sovjet, men de begriper 
ikke at det gar an a ha Stalin over leder-headingen. En del av 
dem bar fatt 0ynene -opp for at marxist-leninister er mer enn 

I 
I t . 
1. 

bresjnevistisk og husak'sk retorikk, men noen blir ogsa skremt 
av var ideologiske holdning. Er det noe samlende kjennemerke I 
for hele den tsjekkoslvakiske 0pp08iSjonsbevegelsen, sa er det I 

en mer eller mindre reflektert anti-stalinisme OG anti-"kommunisme", \· 
folk setter likhetestegn mellom ~talinisme og okkupasjonen l 
i 1968. Men mange er fortsatt tilhenger av sosialistiske ideer, 
har ingen illusjoner o; USA, og er nysgjerrige pA Kina. Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no) 2016



,MQTTATT 
NOTAT OM ST0TTEARBEIDET FOR FOLKET I KAMPUCHEA 1 8 "UG. 1980 

1. Premissene for notatet 

No~atet er et hastverksarbeid. Jeg som skriver deb ble varslet pl 

kort tid. Jeg har ikke batt anledning til a gl gjennomdet og finpusse 

formuleringer. Notatet star som jeg skrev det ned pa noen timer. Det 

vil ~e formuleringer jeg kan komme til 1 angre. Pa den andre sida 

har jeg sapass tillit til partiet, dets ledelse og dets medlemmer at 

de vil skj~nne at det er bedre at jeg lufter meg ut na, og ikke vil 

"stemple" meg om jeg begar teoretiske bommerter eller gj~r andre fei 1 1 

framstillinga. 

2. H~storien om et darlig st~ttearbeid. 

Det kampucheanske folket har ingen grunn til a ~e forn~yd over det 

vi har gjort for dem i Norge. Frigjr,r.ringskampen i Kampuchea b le i mange 

ar sett pa som et underbruk av frigj~ringskampen i v ietnam. En egen 

organisasjon for Kampuchea ble ikke starta f~r i april 1975, og fikk 

da navnet Vennskapssambandet. Noen kadre med interesse for omradet og 

erfaring fra Vietnam-arbeid ble satt pa jobben. Det f~rste aret, sl vidt 

jeg husker, hadde VNK over 300 betalende medlemmer. Det var i stand til 

a mobilisere noen hundre folk til egne m~ter, uten s~lig hjelp fra 

p'artiets distriktsorganisasjon i Os lo. VNK ble formelt etablert i 

noen fa andre 'byer. Henvendelser til sentralkomiteen om a fa hjelp til 

a nedsette lokalavdelinger 1 byer utenom Oslo ble gjort flere gat ger 

uten resultat. 

VNK bte stiftet gjennom et opprop som inneholdt ~nge viktige og in

teressant navn. Bare et fatall av disse hadde anledning til ! drive noe 

arbeid i det daglige. Etterhvert ble ogsa noen av disse trukket ut 

av VNK, og de ble ikke erstatta. VNKs virksomhet ble etterhvert mindre, 

og det greidde ikke a mobilisere flere aktivister pa egen hard. Det dre1v 

darlig ~konomisk arbeid, pa samme mate som resten av bevegelsen rundt 

partiet, og etterhvert sa gjeldsbyrden overfor trykkeriet stopp for 

enhver fortsettelse av egen propaganda. 

Det oppsto etterhvert uengghet mellom ledelsen i VNK og representanter 

for partiets internasjonale utvalg i synet pa utviklingen i Kampuchea. 

Uenigheten ble skarpere etterhvert som tida gikk, og s~lig skarp 

etter den vietnamesiske invasjonen og erobring av Phnom Penh 1 januar 

1979. 

Siden invasjonen har st~teearbeidet gatt s~t darlig. I Oslo er det 

fremdeles 1kke noe •fungerende initiativkomite. I Bergen er det en fungerende 

gruppe som blant annet bar greidd ~ samle inn rundt 25 000 kroner til 

. . 
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Dcmokratisk Kampucheas R0de Kors. I Troms0 er det ogsa ei gruppe som 

fungerer bedre enn den i O:; lo. Ved flere steder har det vaa-t organisert 

st0ttem0ter/debattm0 ter/konfrontasjonsm0ter om Kampuchea etter nyttlr 1980, 

men siden Afghanistan er Kampuchea sA avgjort falt i skyggen. 

Om partiet er det det a si at det 

forpliktelser overfor kampucheanerne. 

ikke har oppfylt sine 

I . april 1979~~r/l~n~~~.~~- r~g)msdelegasjon pa 
rundreise i norden. - ~ · sa h0gt~del~il dem at partiet pa 

ingen mate hadde ytt nok i solidaritetsarbeidet for det kampucheanske 

folket, men at na ville dette bli opprioritert og en brei organisasjon 

ville bli danna. L0ftet er ikke holdt. 

Situasjonen i O~lo er s~lig prekEr. Her falt de fleste av dem som 

har drevet K~mpuchea-arbeid siden 1975 fra i januar. Et glimt med 

et utmerket opprop, st0ttet av representanter for samtlige stortingspartier 

med unnaak av SV, ble ikke fulgt opp. Det blt gitt en un0dvendig konsesjon 

ti 1 Hans Henrik Ramm, sekretrer for H~yres stortin~sgruppe, under demon

strasjonen i Oslo 16. janwra 1980. Forholdet til to aktivister fra 

KrFU - uten dem ville det ikke blitt noe opprop - ble ikke fulgt opp da 

de lot seg presse av krefter innen KrF til a bryte samabheidet med 

ml' erne. Na er det bare fire folk som har drevet et slags kontinuerlig 

arbeid - da laga transparent til 1. maidemonstrasjonen. Av disse er en 

helt uerfaren, en er helt lei (sitter ogsa i 21. august komiteen og gj0r 

heller ingenting der) og de to andre er travelt opptatt pi mange andre 

fetter. 

Llnja er grei: Det skal drives st0ttearbeid overfor Kampuchea. Me~ 

som ~10 sa tre~fende har sagt: Uten kadre gar det ikke. Ikke fra noe 

partiinstans, hverken tilknyttet sentralkomiteen eller distriktsstyret i 

O.slo, har organiseringen av Kampuchea-arbe:idet b litt sett pa som et problem. 

3. Hva veit vi om Kampuchea? 

Under hele perioden med Demokratisk Kampuchea, og etter den vietnamesiske 

erobringa av Phnom Penh, har det vrert et virkelig stort problem a pr0ve A 

fa et grep om hva som egentlig skjer i landet. Samtaler med andre 

som arbeider for Kampucheas i andre land - George H ': ldebrand - viser at 

dette problemet er Jelles for alle. I vinter kom Hildebrand til Nnrge og 

betonet blant annet at man ikke matte feste tillit til noe av det represen

tanter for Demokratisk Kampuchea sa, med mindre det fantes uavhengige 

kilder som kunne bekrefte det. 

For et parti som har bygd hele sitt kjennskap til Kampuchea pa tillit 

til representanter for den lovlige rejgeringa bygger dette pa sv~e pro

blemer. Vier n0dt til -a foreta en revurdering av hele den frigjorte 

perioden 1975-78. 

Hittil har vi ~t s~t opptatt av , . vise til svakhetene 1 .propagandaen 
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til Kampucheas motstandere. M:2n vi ha-r ikke va-t villige til a se i ~yne 

svakhetene i var egen propaganda for Dcmokratisk Kampuchea. Vi har doku

menter na som burde gi en viss pekepinn. F')r eksempel praktiserte ikke 

kampucheanerne den fullstendige likheten som de er blitt beskyldt for av 

deres fiender og som vi har forsvart. Det kampucheanske samfunnet under 

det revolusjo~e styret som tok over etter 17. april 1975 ble delt inn 

i tre kategorier etter hvordan de hadde forholdt seg til frigj•rings-

krigen. Hvilken kategori man tilh•rte var avgj•rende for den behandlingen 

man fikk. For eksempel sier Poe Mbna at hun, som nyankommet lojal kader 

fra Paris, fikk langt bedre mat enn de lojale bondekadrene. Pa den andre 

sida fikk studenter som hadde oppholdt seg i Phnom Penh under frigj•rings

krigen lavere rasjoner enn de alminnelige b•ndene, enda de · ble satt til 

beinhard nydyrkingsabried i jungelen s•r for Battambang, med . samme 

manglende praksis i kroppsarbeid som Poe Mona · og hennes gruppe. (Poe 

Mona arbeidet ved GRUNK-kontoret i Paris fram til desember 1975. 

Sa dro hun hjem. Etter invasjonen ble hun sendt til Beijing, der hun f•dde 
" sitt barn. En stund jobbet hun i Geneve, na er hun tilbake 1· Paris ved 

UNESCO-delegasjonen til Demokratisk Kampuchea. Hun var i Ncrge 1. mai, 

og hun representerte K<:tmpuchea ved FNs kvinnekonferanse i K•benhavn.) 

Vi er n•dt til a ga gjennom det vare folk sa i Kampuchea, det andre 

vestlige journalister sa der, det flyktninger forteller na og det flyktninger 

fortalte f•r, osv. Vi b•r komme i kontakt med folk som Lek Hor Tan i 

London, som har begrunnede oppfatninger over hvor mange som egentlig 

str•k med - av mishandl i ng og andre arsaker - under de harde ara da 

kampucheanern~ pr•vde a l•fte seg opp etter sine egne bukseseler, og 

avviste ogsa tilbud om hjelp fra vestlige land. 

Jeg og min fotograf var sj•l vitne til forandringen hos tolken var, 

som fra a forsvare "Pol Pot" ble mer og mer skeptisk etterhvert som hun 

fikk kontakt med slekt og venner i flyktningeleirene•og fikk historien om 

hvordan hennes egen familie var blitt behandlet. Hun kom fra et typisk 

smaborgerlig milj0 i Phnom Penh, og hvis hennes familie har fatt en 

typisk behandling sa rna man regne med at atskillelige hundretusener, 

sa-lig etniske kinesere1 har str0ket med, ikke som f•lge av manglende 

ressurser, men som ofre for en bevisst ubarmhjertig og uforsonende politikk. 

Et eksempel om hvordan vi er blitt bevisst forledet av de kampucheanerne 

vi har hatt kontakt med. Delegasjonen var studerte Kampuchea - det pengel•se 

samfunnet. I R•de Fane trykker vi en lang artikkel som blant annet teore- · 

tiserer over muligheten for et pengel•st sosialistisk samfunn over lengre 

tid. Det vi ikke var blitt fortalt var at allerede et par maneder 

f•r delegasjonen bes•kte Phnom Penh var en finansminister utpekt som 

forberedte overgangen til en penge•konomi. 
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4. Motivene for st~ttearbeidet 

J eg understreker at dette avsnittet gjelder vare mot1Ver for 1 drive 

st~ttearbeid for Kampuchea, ikke hvilken taktisk linje vi 8ka1 legge 088 

pa i sj~lve st~ttearbeidet. Og motivene for 8t~ttearbeid er noe annet enn 

motivene for 1 l~e av det som har skjedd og som skjer i Kampuchea. 

Et folk er i ferd med a ga dukken. Det har skjedd f~r, blant annet i 

Tsarens Russland og i Stalins Sovjet. Representanter for D ~mokratisk 

K~1mpuchea gjentar det til det kjedsonnnelige. Ikke desto mindre er det 

sant. Og den kjensgjeringen b~r virkelig ga opp for oss, f~r vi pr~ver 

a innbille oss at vart behov for a drive solidaritetsarbeid med Kampu

chea primrert stammer fra en objektiv analyse av verdenssituasjonen sett 

i strategisk perspektiv. 

Det kalde verdenstrategiske synspunktet er p! sin plass. Men det rna ~e 

underordaa. Hvis ikke vi greier a frigj~re en del .~lement~e menneskelige 

f~lelser og sette verdensstrategien tilside vil vi t~rke inn. 

Et folk er i . ferd med a ga dukken. Det er utsatt for en okkupasjons

makt som uten overvakning fra verdensopinionen kan ga rundt i de indre 

omradene med sin terror, sin giftgass, sin nedslaktning av b~nder, sine 

voldtekter osv. Det finnes bevis for at de oppf~rer seg s!nn i grense

omradene mot Thailand. Ikke bare sier Demokratisk Kampuchea det. Den 

thailandske overkommandoen sier ·det. Flyktningene sier det. Leger og 

sjukepleiere som jobber som frivillige sier det. Thailenderne fikk sj~l er

fare en del da Vietnam gikk over deres grense 23. juni i ar. Videre sier 

den thailandske etterretningen at det foregar opposisjon langt inne i Kampu

chea, mot grensa til Vietnam og mot grensa til Laos. Dette burde jeg male ut 

mye lenger. 

E~ folk er i ferd med a ga dukken, og sa tror mesteparten av vare parti

kamerater og av det norske folket at det er tilstrekk~lig med a forsvare 

kravet v;. etnam ut av Kampuchea, og 1 drive ti lstrekkelig med humanit~t 

arbeid for 1 holde liv i den vietnamesiske h~en, gerilja~en og 

de kampucheanske sivile. Det foregar et folkemord. Vi burde anstrenge o88 

til det ytterste for 1 samle materiale om folkemordet, 8j~l om Demokrati8k 

Kampuchea-represectantene ikke er s~lig hjelpsomme, og skrike dette ut over 

hustakene. Vietnam fortsetter dette folkemordet i ly av at folk hater Pol 

Pot sa mye at det egentlig er hip HOm hap for nordmenn om Vietnam fort

setter sin okkupasjon eller ikke. Det er jo beklagelig med brudd p1 

prinsippet om nasjonal sj~lraderett. 

Og for at argumen tene vare om fo 1 kemord i dag :- . ,. s ka 1 b 11 trodd, sa 

rna var oppfatning av om det var folkemord eller ikke f~r 1978 v~e like 

overbevisende og like veldokumentert. Nar det ikke er tilfelle er vi n~dt 

til a henfalle til d~n kalde verdensstrasegien. Men vi far ikke arbeider

klassen eller andre til ! bli virkelig indignert og enga8jert av den grunn. Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no) 2016



5. Malet for st~ttearbeidet 

St~ttearbeidet trenger bade bredde og aktivisme. F~r dreiv vi v!re 

egne fronter og var sv~t sa aktive. Den siste tida har vi v~t breiere, 

men vi har slutta a v~e aktive. Na far vi se a holde oss til den riktige 

linja: bredde og aktivisme. 

Det krever at partiet setter av krefter i f'orm av med

lemmer som 0nsker a jofibe med saka og som er dyktige. De 

f'leste av de som blir satt av rna ha dette som hovedoppgave 

over lengre tid. Det rna Vffire et perspektiv pa dette, f'ordi 

st0ttearbeidet med Kampuchea vil n0dvendigivs vare i mange 

ar. 

Sa kan det settes opp en rekke malsettinger f'or arbeidet. 

Det er ikke anerkjent i Norge at det kampucheanske f'olket 

er i f'erd med a ga dukken. For a overbevise om det trengs 

det en dyktig opplagt propagandakampanje. Det rna bli 

klart f'or sa mange som mulig hva Vietnam er i f'erd med a gjere. 

Her er det n0dvendig a kople sammen med hva Vietnam er i f'erd 

med a gj0re hjemme hos seg sj0l. 
"' 

Regjeringen i Demokratisk ~ampuche~ rna i praksis aksepteres 

som ei regjering Norge anerkjenner. I dag er ikke dette til

f'ellet. NRK ser pa Heng Samrin og hans drabanter som Kampu

cheas regjering. Da en regjering~delegasjon f'ra Pol Pot var 

her i april i f'jor ble de sendt til un4erordnede f'unksjonffirer 

i UD. 

Det rna bli' anerkjent at denne regjeringen f'erer en kamp 

f'or a redde sitt folk og frigj0re sitt land. Den rna stettes 

i dette bade politisk og materielt. Det rna hamres inn at den 

bar krav pa vapen og mat - ikke bare til sine sivile meA 

ogsa til sine soldater. 

NRK rna i det minste f'ortelle om motstanden og overgrepene 

i Kampuchea. Det rna bli debattprogrammer ·om Kampuchea, og 

det rna Vffire en sjelsagt ting at de som er aktive i stette

arbeidet blir med. 

Det rrengs mye ekspertise f'or a gjennomfere dette. Det 

krever at solidaritetsarbeiderne bar adgang til og tid til a 
skolere seg. Sj0l bar jeg lyst til a bruke tid til a 
samle sammen dokumenter. Allerede na f'ar vi langt mer til KK 

for eksempel enn vi er i stand til a absorbere. 
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~ Diskusjon og polemikk 

I januar i ar, ble det plutselig "inn" a trekke Kampuchea

sp0rsmalet inn i anti-imperialistiske m0teserier, organisert 

av JVKer eller studentersamfunder. Det var bra. Pa den andre 

sida ble dette skjemmet i flere tilfeller av at man f0lte seg 

forpliktet til a gj0re det til konfrontasjo~~m0ter med sv 
eller SVaktige elementer - folk som st0tter invasjonen. 

Dette er som a diskutere Vietnam med Ky-gutter i begynnelsen 

av sytti-ara. 

Diskusjon og polemikk b0r f0ras med sikte pa prim~rt a 
trekke flere folk inn i solidaritetsarbeidet, med folk som 

fra f0r f0mer at noe b0r gj0res for Kampuchea, men som lider 

av en eller annen form for Pol Pot-kompleks. Det er mange slike. 

R0de Kors og Kirkens N0dhjelp er fulle av dem. Liv Ullmann 

er et framtredende eksempel. Og vi ber anerkjenne at disse 

menneskene kan ha mye a l~re oss nar det hjelder praktisk 

arbeid. Det er de som har g)ort mest for Kampuchea. Flykt

ning 79 er den st0rste solidaritetsinnsamling med Kampuchea 

det norske folket noengang har prestart. Og det er blant disse 

det er mest behov for diskusjoner om hvordan hjelpen skal 

fordeles nar den f0rst kommer til S0rest-Asia. Her har vi 

mye a gi, i form av kunnskaper om Vietnam - den dagen vi 

greier a skaffe oss sa mange kunnskaper at vi formulerer 

oss overbevisertde. 

7. Yare kontakter med kampucheanere 

. 
Disse kontaktene er alt for snevre og for sjeldne •. Vi 

har holdt oss til representanter for Demokratisk Kampuchea, 

med unntak: av den turen KK hadde til grenseomradene mellom 

Thailand og Kampuchea. Dette snevrer inn vart eget perspektiv 

pa landet, og det hindrer oss i a skaffe oss kjennskap til 

de mange politiske str0mningene som gjer seg g~eldende 

blant de kampucheanske patriotene. 

Videre har vi hatt feilaktige tendenser i retning av a se 

pa R0de hhmer som en blokk. Vi veit for lite om fraksjons

stridighetene fram til 1978 - enda det finnes materiale 

pa dette som vi kan skaffe oss og studere. Det vi veit 

er for eksempel at teorien' om at Khieu Samphan ikke er 

partimedlem faktisk har en del for seg, og at for ek-

sempel FN-delegasjopen i New York er leda av en mann 

(Thiounn Prasith) som kan spille en ~ktig rolle i ! 

I . 

• 
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fa en enhet mellom R0de Khmer, ulike eksilgrupper· og ulike 

Khmer Seri grupper. I Paris og i USA finnes mange ulike 

kampucheanske eksilgrupper som gjenspeiler hvordan det gar 

med enhetsfrontarbeidet. Hildebrand varsla en nedgang i 

Sihanouks innflytelse utfra samtaler han hadde med eksil 

kampucheanere i Los Angeles 9 ·og dette serut til a ha holdt 

stikk. Det dreier seg om an t i Pol Pot folk som var irritert 

over at Sihanouk ikke sa pa Pol Pot-folka som patrioter. 

I Paris er det tilhengere av bade Sihanouk og Son Sann 9 

den av Khmer Seri lederne som ssr ut til a ha st0rst noli

tisk innflytelse i grenseomradene, og som ser ut til ~ voore 

n0kkelen til a realisere den enhetsfronten Khieu Samphan 

dr0mmer om·. 

i . 
i 
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