
DISKUSJONSBLAD FOR DS'ENE. 

INNHOLD 

Om dette nr. av "Organisator'n" . . . . s 1 

Skriv fra Internasj. Utvalg •..••.•••• s 2 

Om Afghanistanarbeidet i Norge ..•••.• s 3 
Afghanistanarb. i fagforeningene 

h~sten . 82 -forslag til plan ..•..•...• s 7 
) 

Notat om solidatitetsarbeidet 

med Latin-Amerika ••••••••••...•.•••.• s 9 

Om Polen-arbeidet h~sten-82 ••.••.•••• s 12 . 

JUNI 1982 

WU'~& 

-----------------------------------------------------------------
Dead-line neste nr. 26.juli-82 

-------------------------------------------------------------~---

Savjetutav 
ARIAIITAI! 

Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no) 2016



Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no) 2016



-A-
INTERNASJONALT UTVALG 

Oslo 27. mai 1982 

Til 
alle Distriktssty•~~ ved DSAU 

all e sentrale utv~lg under SK 

Internasjonalt Utvalg i AKP(m-1) starter med dette 

en serie "Informasjon om anti-imperialistisk arbeid", sam vil 

ta opp ulike sider ved partiets internasjonale arbeid. Se±ien 
l ' 

er ment sam informasjnn til lokale partiledelser, lokale ansvarlige 

p~ bl.a. faglig, ungdom og kvinne. Tilsvarende er det ment sam 

informasjnn til partiets sentrale utvalg. 

Informasjonen om dette arbeidet partiet driver har v~rt 

mangelfull. ArbeidsomrAdet har over lang tid v~rt nedprioritert. 

Gjennom denne informasjonen haper vi a endre denne situasjonen 

og gi distriktsstyrer og andre hjelp i arbeidet med a legge opp 

dette arbeidet framover. 

I denne omgang f0lger informasjon nm Afghanistan, Polen 

og Latin Amerika . Fra utvalgets side vil dette bli fulgt opp 

i h0sthalv~ret 

Til h0sten fBlger informasjon om andre frontavsnitt. 

Vi vil her understreke rartiets lange tradisjoner i 

anti-imperialistisk solidaritetsarbei~. Gjennom slutten av 

60-ara og begy nnelsen av 70-ara sto bevegelsen sentralt i 

st0ttearbeidet for Vietnam. Disse stolte tradisjonene f0res i dag 

videre i Polenarbeid og Afghanistanarbeid bl.a. 

Og vi b~r ikke glemme hvilken betydning dette arbeidet 

hadde for bygginga av den revolusjon~re bevegelsen i Norge. Det 

rna Vffire et apr•paa til innrettinga pa arbeidet i dago 

Og ungdommens rolle i dette arbeidet rna tE~kkes fram. 

I dag har vi flere eksempler p~ at nettopp ungdom slutter 

entusiastisk opp om Polen og Afghanistan. Dette utgangspunktet 

ma vi vite a utvikle. 
Lykke til 

Internasjonalt utvalg 
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'' I , . Informasjon om anti~ 
imperialistisk arb~id 
Nr. 1 

INTERNASJONALT UTVALG 
--3-

Oslo 18. mai '982 

OM AFGHANISTAHKOMITEEN I NORGE: -------------------------------
Afgh~nistankomiteen i Norge ble formelt oppretta i Bergen i november 
1980. Utgangspunktet var lokale initiativer pA mellom 20 og 30 . 
steder i Norge pA grunnlag av parolen "Sovjet ut av Afghanistan". 
I dag har komiteen i OVI'j,J:'kant av 30 aktivelokalkomiteer og i 
tillegg kontakter pA omlag 30 steder - fra Hammerfest i nord .til 
Kristiansand i s11r, fra R"ros i "st til Kvinnherrad i vest. •' 

~~!~!:~~!~~.:. 
Allerede fra opprettelsen var det brei enighet om at Afghanistan
komiteen skulle konsentrere silt arbeid om hjelp INN I Afghanistan. 
Komiteen. skulle ikke f"lqe i de humanit~r~ hj~lp~organi~asjonenes 
fotspor. sam ' h~grens~r hjelpen til fkyktningene i Bakistan. 
' Hjelp fra Afghanistankamiteen kan gis heting~lsesl0st eller 
den kan "remerkes til humanit~rt . arbeid eller "kuler og krutt". 
I 

Videre skal komiteen samle ag styrhe opinionen i Norge til st"tte 
for kravet "Sovjet ut av Afghanistan'', legge pr~ss p~ myndigh~ter 
og organisasj oner til A fremme dette kravet i ulike sammenhenge·r. 
I denne sammenhengen er oppbygging av komiteen over hele landet 
og utvikling av et alsidig arbeid avgj"rende. 

Komiteen skal spre informasj~n om situasjanen i Afghanistan. 
Gjennom egne turer til Afghanistan o~ gjennom invitasjoner til 
representanter for motstandsbevegelsen til A komme til Norge, 
skal inf~rmasjon gj0res tilgjengelig for norske massemedia ag 
narsk opinion. Komiteen skal utgi en avis forslagsvis 2 ganger i 
~ret - Afghanistannytt." 

QE~~~!~~~i~~~~~E~~~~E: 
De lokale komiteene sam ble oppretta i l0pet av 1980 var sam oftest 
resultat av spontane initiativer like etter Savjets invasjon 27. 
desember 1979. 
P~ flere steder ble komiteen ebablert med et rAd av enkeltpersoner ~ 
fra et start spekter faglige, kunstneriske, religi"se og politiske 
organisasjoner - sam i Oslo. 
Andre steder valgte tilsluttede organisasjoner, faglige sAve! sam 
poliyiske og andre sine representanter i et slikt rAd 7 sam i Bergen. 
Og atter andre steder gikk en gruppe aktivister igang ;m~d A nedsP-tte 
en komite uten A ha et bredt sammensatt rAd - sam i Trondheim. 
Vi har ogs~ eksempler pA at parlamentariske organer har nedsatt en 
komite, sam bystyret i Stavanger og lokalkomiteen der. 

Det varierer om rAdet har faktiak myndighet eiler bare hsr en 
rAdgivende funksjon. 
Det varierer sterkt hvilket forhald enkeltmedlemmer her til rAdet. 
Enkelt~ steder kan de ikke fA fullverdig medlemsskap - sam i Bergen. 
Der er kun organisasjoner medlemmer. 
I Oslo er dette l"st ved at slle medlemmer - organisssjoner s~vel 
som enkel tmedlemmer - har en s.temme hver pA Arsm"tet, som er lokal-
komiteens h"yeste otgan. Arsmetet velger rAdet etter bestemte . . 
regler om bredde etc. RAdet velger styret, sam er den daglige ~ · 
ledelsen. 

Sam en ser er ikke Afghanistankomiteen noen ensartet komite. Dette 
skyldes at initiativene er tatt lokalt ut fra hvert ~ sted~ Sffiregne 
forhold og hvilke krefter s om sto bak opprettelsen. leinere er 
en begynt arbeidet med A veve dette ~ammen til en la~.somfattende 
komite. 
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Denne mangfoldige situasjonen n~r det gjelder organisasjons
struktur har en i tankene skal fortsette. De lokale komiteene 
skal arbeide ut f ra en star grad av frihet, b~de p~ arbeids-
oppgaver og organisasjonsstruktur. 

Men, 
~!!!~-!!~~!~~!!!_!_!2~~ • 

. scm ble avholdt i Trondheim 27. og 28. februar, ble det bedtatt 
visse retningslinjer for medlemsskap scm f~r betydning for alle 
lokalkomiteene: 

- I landskomiteen kan lokalkomiteer som har oppn~dd landsstyret~ 
godkjenning vrere medlemmer. 
- Enkeltpersoner som ikke geografisk er tilknyttet en lokalkomite 
kan tegne st0ttemedlemsskap i landskomiteen. 
- Lokalkomiteene skal etableres scm medlemsorganisasjoner med 
adgang til medelmsskap oade 10~ urqanlsasjoner og enKeltmedlemmer. 

Dette betyr ik~e at sp0rsmAlet om fullverdig medlemsskap eller 
st0ttemedlemsssap for enkeltmedlemmer er l0st. Den enkelte lokal
komite vil fortsatt kunne gi organisasjoner fortrinn n~r det 
gjelder innflytelse. 

I 

Akkurat dette sp0rs~~let - om enkeltmedlemmenes innflytelse, er 
et av de viktige sp0rsm~lene for pss li arbeide med, slik at 
aktivistene fAr st0rst mulig innflytelse, uten at dette und~rgraver 
det aktivum den store bredden utvilsomt er. 

Hvor finnes lokalkomiteer? 

I rekkef0lge nordfra og rundt kysten har vi n~ f0lg~nde komiteer: 
Troms0, M~lselv, Harstad, Bod0, Levanger, Stj0rdal, Verdal, Trondheim, 
Alesund, Molde, Bergen, Kvinnherrad, Odda, Stavaager, Sandnes, 
Kristiansand, Grenland, · Asker~ Moss, Halden, Oslo, As, OppegArd, 
Jessheim, Hamar, Lillehammer, Raufoss, Nord Bsterdalen, Rena 

Kontakter finnes bl.a. i: 
Kautokeino, Hammerfest, Kirkenes, Svolvrer, Narvik, Me, Namsos, 
F0rde, Sogndal, B0, Sandefjord, T0naberg, Hokksund, R0ros 

~E~!~~!~EE2!~!~!-!E!~~~!E: 
En kalender for det kommende liret gir ass f0lgende knagger: 
November 1982: Landsdelssamlinger 5 steder sam~j0rt med turneer 

med afghanere. 
Desember 1982: Markering av 27. desember. 
Mars 1983: landsm0te p~ Lillehammer 

Aksjonsuke p~ landsbasis omkring 21. mars. 

I l0pet av 1982 arbeides det med a konkretisere flere prosjekter inne 
i Afghanistan. 
I Tr0ndelag jobber komiteene med et klinikk/ambulanse-prosjekt til 
det sentrale Afghanistan (Hazzarajat}. 
Flere komiteer arbeider med et kvinneinitiativ i samarbeid med 
flest mulig av kvinneorganisasjonene til st0tte for Den revolusjon~re 
afghanske kvinneligaen. Dette initiativet vil bli satt i verk 
h0sten 1982 etter de planer scm n~ foreligger. 
I samarbeid med LO/AIS arbeides det med ~ etablere flere f0rstehjelps
klinikker i Nouristan i 0st-Afghanistan. 

~ra myndighetene er det gitt signaler om at. konkrete humanitrere 
prosjekter kan regne med offentlig st0tte ogs~ inn i Afghanistan. 

De enkelte lokalkomiteene er oppfordret til a ado~. ere et eller 
flere prosjekter for sitt innsamlingsarbeid i 1982/83. 

·Det er sendt ut s0knad om st0tte til alle landets kommuner - medic 
mars 82. I 1981 ga dette 562.000 k~oner til Afghanistankomiteen. 
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Oppga~en med ~ bygge komiteen p~ fl~re steder og trekke fler~ ' medlem
~er tiL arbeidet st~r sentralt for hele komiteen. 

Her skal vi ikke legge skjul p~ at partiet de fleste stedene har 
spilt og fortsatt vil spille, en sentral rolle i bygging av flere 
komiteer. 

Om Afghanistanarbeidet og fagbevegelsen felger det et 
nota:t. 

eget 

·Lokale aksjoner ala Stavangers "En ro~e til Afghanistan" egner 
seg til ~ felge opp andre steder. 

~~E~!~~-~~-~!2~~~!~~!~~~~!~~~~! 
Partiets rolla i Afghanistanarbeidet har allerde vrert nevnt. 

Det ber vrere kjent for alle at det r~der ulike syn p~ mange 
sentrale spersm~l n~r det gjelder Afghanistanarbeidet innafor 
komiteen. Her skal vi g~ inn p~ de viktigste: 

- Topplanskomite mot aktivistkomite: ~ 
A,t no en lokalkomi teer forviser aktivistene til stettemedlemssk'ap 
er uttrykk for et enske om ~ avgrense deres innflytelse, og iateden 
ov~rlate roret .til mtablerte organisasjoner scm Samorg etc. 
Hele arbeidet er bygd p~ etablerte kanaler dg i meget liten grad 

ba~ert p~ skolering o~ politiske diskusjoner omkring 
pr~blemat~kken Afghanistan. 
V~rt 11nske er ~ beholde den ,store bredden og alle kontaktene dette 

· har skapt til fordel for Afghanistanarbeidet. En bevilgning fra 
UD p~ 100.000 kroner til iriforma~jonsarbeid i 1982 viser nytten 
av dette. 
Men samtidig ma vi arbeide for ~ gi aktivistene 
brei plass i komiteen, .bAde gjennom formell innflytelse og gjennom 
arbeidsformen sam legges opp med . studier, medlemsmeter og tilbud til 
ekstern aktivitet. · 
At noen oppfatter Afghanistankomiteen sam en "kjendiskomite" er 
ikke uventa, og kan i endel sammenhenger ha sin berettigelse, men 
utgangspunktet er ikke til hinder for at aktivistene kan f~ en 
brei plass i komiteen. Det vil for en star del avhenge av ass. 

Motsigelsen mellom topplan og aktivister vil alltid st~ i 
Afghanistankomiteen. Den kan bare "leses" om den ene eller 
den annen part settes utafor arbeidet. Noe slikt vil ikke 
tjene Afghanistans sak. Noe slikt er ikke vi interessert i. 

- Jevnt arbeid eller skippertak: . 
En ~amite Born den i Stavaager vil kunne gjennomfere ~tr!ilende 
aksJ oner og f~. mye penge: ~g blest, men den vil ald,. · kunn~ fungere 
s~m et fluepap1r for akt1v1ster og sam en kjerne f~ · jevn aktivitet. 
T71 det trengs ~n komite ~vor aktivistene utgjer en vesentlig del av 
kJernen, sam dr1ver . atud1er og jevn ekstern aktivitet. 
Dette har star betydning for ~ bygge opp en opinion i Norge til 
stette for kravet "Sovjet ut av Afghanistan" scm gjer n~e mer enn 
~.ste~t~ n~r den blir dir~kte spurt. Uten en slik voksende opinion 
v71 v1 7kke oppn~ bl.a. t1lstrekkelig press p~ norske myndigheter 
t1l akt1ve protester mot Sovjets invasjonskrig 

- Komiteens indre liv: 
E~ side v~d sol~d~ritetsarbeidet er J~kolering. Uten stadig mulighet 
t1l det v1l akt1v1stene gA trett og fallefra. Solidaritetsarbeidet 
vil gA i •tA. A skape et indre liv i komiteen scm ~•v•riserer de 
aktive e~ f~r en star del v~r oppgave ~ g~ i spissen for. Men her 
er det . v1kt1g ~ trekke veksler pA bredden i komiteen. 
~l.a. er det viktig ~ f~ opp debatten om ulike syn pA Sovjets 
1nvasjon -.hva var ~ntensjonen og hvor langt er de villige til ~ 
9~ for ~ s1kr~seg s1t~ mAl. Her er det ulike syn i komiteen. V~rt 
m~l P~ kort s1kt kan ~kke vere A f~ et enhetiig syn i komiteen, men 
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vi m~ reise debatten, o~ ~kiivt agitere for vArt syn. 
Andre sp0rsm~l sam b0r opp er linje~e fra Tsj~kkoslovakia i 1968 
til Kampuchea i 1979 og Afghanistan i 1979 og n~ Polen i 1981. 
Og ikke minst hvilke midler det internasjonale samfunnet b0r ta i 
i protesten mot ~et sam skjer - unnfallenhet ~ller protest. 

Det b121r v~ie v~r oppgave A arbeirle for . . l! brrunge 
Afghanistan inn i fredsdebatten og reise diskusjBnen innafor L 
Afgh~nistankomiteen. 

Skal vi trekke fram neen fellesnevnere for de ulike avskygningene 
av borgerpartiet og Afghanistanarbeidet ser vi: 

- de tradisjonelt borgerlige partiene 0nsker for en stnr del ~ 
bygge pA org~ni~asjoner og kjendiser. De legger liten vekt, 
hvis i det hele tatt noe~ p~ aktivistene og deres arbeid. 

- de 0nsker ikke en omfattende debatt om aktive norske tiltak. 
Dette har de til felles med sosialdemokrater og revisjonister. 

- sosialdemokratiet 0nsk~r hjelpa kanalisert gj~nnom betryggende 
organer sam Arbeidernes Internasjonale st121ttekomite (AIS) og pa 
den maten ta kontroll over arbeidet i fagbevegelsen. 

- SV fokus~rer mer p~ "det reaksjonere islam" enn p~ 
den faktiske sovjetiske invasjonskrigen. 

b ruk 

Samtidig 0nsker de i ,kke Afghanistan blandet inn i si tt fredsarbeid. 
Sreregent for re~isjonistene her er at de ikke g~r aktivt inn i 
solidaritetsarbeieet med Afghanistan. Dette er noe vi m~ konfrontere 
dem med og presse dem pa. 
- At "NKP" apebt st121tter Sovjets invasjon rna de sterkere nagles for. 
- Drganisasjonsstruktur: ' 
Her har endel vmrt nevnt tidligeDe. For oss blir det viktig a mot
virke "representasjonsprisippet" og isteden arbeide for 
~nkeltmedlemmenes innflytelse og aktivistenes rolle i komiteen~ 

Skal vi tilslutt si nae · om arbeidsfelt vi b0r prioritere, 
peker to seg ut: 
- Ungdommen: Tradisjonelt en kraft i amtiimperialistisk arbeid, 
sam gjennom dette arbeidet skolerer seg i imperialismen og gjennom 
det far kontakt med den revolusjonrere teorien. Operasjon 
Dagsverk 1981 viste at interessen for Afghanistan finnes. Var oppgave 
blir A stimulere den og gi den utl121p gjennom aktivt arbeid. 

Faqbevegelsen: Gjennom Polen arbeidet har vi vun~et nye skanser i 
sp0rsmAlet om internasjonalt solidaritet i fagb~vegelsen. I den 
navmrende verdenssituasjonen er det viktig a mota~beide 
eurosj~venismen som preger bl.a. fnedsbevegelsen. Derfor blir 
solidariteten med det kjempende Afghanistan en vik~ig pr121vestein 
ogsa i fagbevegelsen. At afghaneine f0rer vepna kamp mot sovjetisk~ 
militmre styrker er et viktig aspekt. 

Var st121tte til det afghanske folket er framfor 
alt basert pAden~·- · proletariske internasjonalismen- solidariteten 
med et undertrykt folk sam slass for nasjonal sj121lraderett og uav
hengighet mot sosialimperialismen. 

Gjennom dette arbeidet kan vi samtidig arbeide for 121kt forstaelse 
for Sovjets imperialistiske natur og aggressive politikk, i det 
hele tatt for imperialismens natur og gjennom det for n121dvendigheten 
av vmpna sosialistisk revol~sjon. Afghanistanarbeidet har derfor 
ggsa betydning for partiets videre arbeid i Norge. 

Borgerlige grupperinger har til n~ ikke ~ktivt brukt solidaritets
arb~idet med Afghanistan i anti-kommunismens navn. Men selv i komi
teens eksterne propaganda vil en oppdage utstrakt bruk av "kommu
nistisk~ om regimet i Kab8l, sam geriljaen sl~ss imot. Det er en 
klar oppgave for v~re kamerater ~ blottstille regimet i Kabul og 
Sovjet sam allt annet enn kommunistisk. Om en aktiv anti
kommunistisk kampanje skulle bli satt ~gang, m~ vi klart tilbakevise 
den. 
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INTERNASJONALT UTVALG Informasjon om anti~ 
imperialistisk arbeid 
Nr. 2 ·-+-

Oslo 10. mai 1982 

AFGHANISTANARBEIDET I FAGFDRENINGENE H0STEN 1982: 

FORSLAG TIL PLAN: 

Utgangspunkt: Afghanistankomiteen finnes n~ som lokalkomiteer p~ 
omiag 30 plasser i landet. Noen stede~ er fler~ fagforeninger 
og klubber medleMmer, 

· . Andre steoer er komiteen bare enkelt
personer eller politiske organisasjoner. Det er til na ikke 
gjort noe felles framst~t fra landskomiteen overfor fag
foreninger over hele landet. Derimot er det et n~rt sam
arbeid ~ed LO sentralt via AIS og Norsk Folkehjelp. 

MAlsetning: I ~olen arbeidet har vi lyktes i ~ samle star st~tte 
innafor fagb~vegelsen. Dette er et start skritt framover 
i det internasjonale solida~itetsarbeideto 
M~let m~ v~re a bygge opp en solid. platform innafor fag
bevegelsen til st~tte for Afghanistan, 
P~ den m~ten kan vi ogs~ ~ke forst~el~en for Sovjets 
imperialistiske natur, og m~te de passifistiske tendensene 
sam f~rst og fremst fredsbevegelsen star for. 

FramgangsmAte: Situasjonen er ulik p~ de ulike plassene. P~~tiets 
~ulitheter varier•~· De fcrslagene aom falger mA ·derfor 
eeee pA sam ideer, ikke ewm palegg og retningslinjer f•a alleo 

1) neise forslag om resolusjon til st~tte for.kampen i 
Afghanistan med krav om sovjetisk tilbaketrekning. Dette 
kan eventuelt skje i samband Med en mer omfattende utenriks
politisk uttalelse. 

2) Reise forslag om bevilgning til Afghan i stan gjennom 
Afghanistankomiteen. Om det blir diskusjon hvor pengene 
skal brukes m~ det Vffire et prinsipp at hjelpen skal inn 
i Afghanistan og aller helst v~re vilk~rsl~s. Om n~dvendig 
kan den eremerkes til humanit~rt arbeid inne i Afghanistan. 

Flere steder har det til et slikt forslag blitt reist 
motforslag om a bevilge pengene gjennom Arbeidernes Inter
nasjonale st~ttekomite AIS. Til dette er ~ si at disse 
beviigningene fullt og helt er ~remerket til humanitrert 
arbeid. Det kan v~re verdt a ta en diskusjon pa hvilken 
adressat bevilgninga skal fa. 
Flere lokale Afghanistankomiteer setter na igang inn
samlinger til konkrete prosjekter inne i Afghanistan, 
av militrer eller humanit~r art. Det ville vrere en ide 
for foreninga ~ bevilge penger til lokalkomiteens 
prosjekt. 
3) Reise forslag om medlemsskap i den lokale Afghanistan
komiteen. D~tte betyr a knytte nffirmere band til det aKtive 
solidaritetsarbeidet og styrhar arbeidet ~konomisk. Noen 
steder betyr det st~ttemedlemsskap, andre steder f~llt 
medlemsskap med stemme sam enkeltmedlem (1 forening er lik 
1 enkeltmecllem.) 

ttter informasjoner vi har f~tt planlegger sosial-
demokratene ~ opprette lokale AIS-foreninger over hele 
landet. Det vil i ~ilfelle bety at all stll'.ltte fra fag
foreningene kanaliseres denne veien. Medlemsskap i 
lokale solidaritetsorganisasjoner vil bli avvist. 
'~ melde endel sentrale fagforeninger inn i deii- lokale 
Afghanistankomiteen vi~ vrere en hindring for en elik 
t ... ·til·, ~ . .,.... oQ vil - derfor ha stor betydning. < 
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INfo rmasj on: 

Adlops!jlon: 

Tidsplan: 

~i-
Fra den lokale Afghanistankomiteen kandet g~ ut brev 
ti~ alle fagforeningene i distriktet med tilbud om medl~ms
skap og sp0rsm~l om bevilgninger. 
Dette m~ i tilfelle samordnes av partiet lokalt. 

Videre kan en p~ enkelte bedrifter ta initiativ til 
bes0k av representanter for Afghanistankomiteen eller 
representanter fra Afghanistan. Det siste vil f0rst 
og fremst Vffire aktuelt i perioden 1 til 30 november 1982. 

Afghanistankomiteen skal utgi en gang hvert halv~r 
en avis - Afghanistannytt, sam foreninga kan be om ~ 
f~ tilsendt. 

Lokalkomiteene i Afghanistankomiteen kan adoptere 
e~kelte prosjekter. 
Det er ikke noe i veien for at fagforeninger, event. 
en lokal samorganisasjon kan gj0re det samme. 
For nrermere informasjon om dette kan klubber og foreninger 
henvende seg til Afghanistankomiteen i Norge, postboks 
1773, Vika, Oslo 1. · 
Sam eksempler p~ prosjekter kan nevnes: 
- kurs for opplmring av helsepersonell 6.000 pr kurs ~ 65 

- sanitetsvesker og feltapotek 
karavane med mat 

- automatgevmr 
- anti-luftskyts 
- minedetektor 
- radiosender 

f.eks 30.000 
12000 

elever. 

Her finnes det mange muligheter · til varierende pris. 
Etterhvert kan det ogs~ tenkes at en kan adoptere en 
enkelt bygd eller front med ~ ta ansvar for flere sider 
av deres arbeid og forsyninger. 
Mange av prisene er usikre. Mer opplysninger om dette 
kan en f~ eeinere. 
Det bl±r ogs~ luftet om en kan adoptere fanger, og videre 
unders0kelser vil vise om det lar seg gj0re. 

Noen enhetlig tidsplan for partiets arbeid med Afghanistan 
innafor fagfDDeningene skal vi ikke legge fram. Til det 
er forholdene alt for ulike. 

Partiet lmkalt m~ fastlegge sin framdriftsplan. 

Men. 
i samarbeid med de lokale Afghanistankomiteene skulle 
det vmre mulig fram til ~rsm0tene i 1983 ~ sikre endel 
innmeldinger av sentrale fagforeninger. 

Vedtak om bevilgning til arbeid !NNE I AFGHANISTAN 
kan legges fram p~ Arsm0tene i 1983. 

Fra v~ren 1983 vil det helt sikkert forligge langt 
flere muligheter for ~ adoptere prosjekter, sam gir den 
enkelte klubb mulighet til ~ starte s~regent Afghanistan
arbeid.., 
Det b0r taes initintiv til en ~aglig delegasjon til 
Afghanistan i l0pet av 1983. 

Dmkring 21. m~rs 1983 vil komiteene over hele landet 
arrangere aksJonsuker, sam lmkale fagforeninger kan 
henge seg p~. 
Tilslutt vil vi nok engang understreke: 

Dett: er endel tanker og ideer om hvordan Afghanistan
arbe1de~ ka~ legges opp i fagforeninger og kluhber. 
Hvert d1str1ktsstyre rnA legge opp sine planer ut fra 
egne muligheter og prioritering lokalt. 

T f I 
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IN1ERNASJONALT UTVALG 

I nformasj on om 
anti-imperialistisk 
arbeid 
Nr. 3 

Oslo 20. mai 1982 
NOTAT OM SOLIDARITETSARBEIDET MED LATINAMERIKA. 

Latin-Amerika arbeidet i Norge i dag bett~r av i hovedsak 
3 bestanddeler: 

Latin Amerika-gruppene (LAG) 
- De faglige st~ttekomiteene 
- Solidaritetsr~det for El Salvador 
I tillegg finnes det nasjonale organisasjoner og enkeltlands
grupper som ikke har tilknytning til noen av de overnevnte. 

~~!~~=~~~E~~~-~E~ee~~~= 
Politisk i Norge favner disse gruppene om revisjonistene (SV), 
oss og i hovedsak uavhengige·. 
Gruppene opererer svmrt uavhengig av hverandre - organisasjonen 
har tilnmrmet en "flat struktur", med et landsstyre i Oslo. 
Gruppene arbeider med ulike land. I Oslo har LAG bl.a. en 
Mellomamerika-gruppe og en Nicaragua-gruppe. 

• Som medlemsgrupper i landsorganisasjonen finnes LAG i 
Oslo, Stavanger, Manda!, Trondheim, Bod~, Trams~, Mo i Rana, 
Harstad ., Skedsmo; B~ (kulturgruppe). 
Flere steder finnes LAG uten at de er medlemmer i den sentrale 
organis asjonen: Hamar, Bergen, Grenland, Harten, 
Inntrykket er at det stadig opprettes flere grupper, med hoved
vekt p~ El Salvador i 0yeblikket. Denne lista er derfor ikke 
n0dvendigvis ajour. 

Q~-!~9!!~~-~~~~!~~~~!!~~~~~ 
Disse komiteene har sin hovedbase omkring Krager0 faglige 
Samorganisasjon og Brevik Jern og Metall. Videre finnes det 
en sovende st0ttekomite i Oslo~ Initiativet kommer fra 
syndikalistene, sam legger star vekt p~ ~ innrette arbeidet p~ 
fagbevegelsen, Fangeadopsjon og seinere aksjonen for M0drene 
p~ Mai-plassen er det mest framtredende arbeidet. 
Grupp~ne synes A arbeide uavhengig av hverandre, med en viss 
samordning. 

< :. 
Noen SV'ere og ~osialdemokrater deltar i komiteene. 

Solidaritetsr~det for El Salvador: ----------------------------------
Opprettet i Oslo h0sten 1981 p~ initiativ fra Chileaksjonen (NKP) 
og flere SV'ere (vegard Bye). 
Ekskluderer m utgangspunktet bl.a. AKP(m-1). Ellers medlemsskap 
kun for landsomfattende organisasjoner. 
Meningen er ~ etablere et rAd sam i f0rste rekke skal fungere 
sam et press i Norge overfor myndigheter og organisasjoner. 
Det aktive arbeidet skal Mellomamerika-gruppa LAG st~ for. 
Til n~ ~ar R~det vert svrert baktungt i forho l d til utadretta 
aksjoner, bl.a. foran valget i El Salvador. 
De er fra ledende SV-hold uttrykt 0nske om ~ opprette El Salvador
r~d flere steder i Norge. 
Det er ogsa skisser for A la El Salvador rAdet ga over til A 
fungere sam et Mellem Amerika r~d for sA ~ etablere seg sam 
et Latin Amerika rad. (Vegard Bye og fra NKP-hold) 
Begrunnelsen for a eksludere AKP(m-1) fra Radet er delvis at 
medlemsskap til AKP(m-1) vil holde fagbevegelsen utafor ( 
Arbeidsmannsforbundet og Kjemisk er med), delvis at erfaringene 
med AKP(m-1) i frontsammenheng er sa darlige. 

Dette er et framst0t for A isolere AKP(m-1) fra "NKP" og de mest 
Sovjet-vennlige kreftene innafor SV og AUF. 

R~det finnes forel~pig bare i Oslo. Tanken om r~d flere steder 
er tatt opp innafor LAG, bl.a. i Troms0. 
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I~-~~~~E~!~_eE~~!~~~~~!!~~9~E-~-~~~~~-~~~E~~~-~E~~~~~~! 

§~E~E~~~~~~~-~9-~~~!~-~~~E!~~: 
For revisjonistene er kampen i Latin Amerika og dermed solidaritets
arbeidet et arbeid sam kun er retta mot USA-imperialismen. 
Dette gjelder i ekstrem grad for NKP, men ogsA for SV og 
so~ialdemokratene. ~ 
Parolen "El Salvador _- et nytt Vietnam." ferP-s fram- na ikke 
lengre med et spersmalstegn ~tter, men med utropstegn. Det er 
et faktum. 

Fra vAr side stAr spersmAlet om rivaliseringa mellom de to super
maktene USA og Sovjet i Latin Amerika sentralt. Sovjets ek~nde 
interesse pa kontinentet er viktig a fa fram. 
Innafor LAG betyr dette at at oppfatning~ne er ulike, pg artikler 
sam i siste"Latin Amerika i dag'' ser dageDS lys - en artikk~l 
sam siterer sovjetiske kilder og slar. fast a~ Sovjet ikke har 
tra~pet opp ~ine interesser pa kontinentet. 

Et slikt syn kommer i et underlig lys nar vi vet at 
Argentina na er det utviklingaland sam ~r Sovjets viktigste 

, handelspartner, og at forholdet mellom de to landa stadig 
styrkes. 
Sovjet var tilsvarende det f~rste land som anerkjente juntaen 
i Bolivia etter kuppet i 1980. 
Sovjets interesser pa Cuba og i voksende grad i Nicaragua skulle 
Vffire kjent. 

Fra soaisldemokratene er det en patagelig ek~nd~ interesse 
for Latin Amerika, med ekende kontakt med demokratiske 
opposisjonsbevegelser, studiereiser etc. Den sosialistiske 
internasjonalen har tatt opp Latin Amerika problematikken 
flerfoldige ganger. Det Vesttyske sosialdemokratiske partiet 
betalte f.eks hele valgkampen for det peruvianske parti~t 
APR~ i 1981. 

QE~~~~~~~i~~~!~E~~~: 
Her star i hovedsak to modeller opp mot hverandre - to modeller 
sam har hel t klart ullik poli tisk b_~_grunnelse. 
Gjennom Latin Amerikaqruppene jobber vare folk for komiteer som yter 
aktiv solidaritet, som arbeider med ulike land i Latin Amerika 
og sam baserer seg fr;nst Q_g fremst pa aktivister. 
Opp mot dette satser revisjonistene (NKP og SV), med stette 
fra sosialdemokratiet (AUF) pa Radsformen - et tverrpolitisk 
organ sam i f~rste · rekke skal vare et •ed•kap i dan 
hjemligepolitiske andedammen. Radet er i dag konsentret om 
El Salvador, men det er klare tegn pa at Radet vil bli forsekt 
utvida til etterhvert a omfatte hele kontinentet. 
At det na stilner av omkring El Salvador vil klart bli en 
padriver i en slik utvikling. 

~~~~!~~!!~~i~E-!~E-~~E~-~E~~!~-~~~-~~~!~-~~~E~~~! 
Med utgangspunkt i de to sentrale problemstillingene i Latin 
Amerikaarbeidet er det mulig astille endel klare arbeids
oppgaver a malsetninger for oss i dette arbeidet. 

- Arbeide for a styrke det aktivistiske solidaritetsarbeidet -
noe som ferst og fremst ma skje ~jennom LAG. 

-------------------- -----
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Partiet mA styrke sin innflytelse i LAG. 
I hele Latin Amerika-arbeidet st~r partjet i dag relativt 
sv~kt, ikke p~ kunnskap, men p~ kader. 
Skulle vi antyde st~der ~vor partiets arbeid i LAG ber styrkes, 
vil vi framheve Gren1and, Trondheim, Tromse og Stabange~. Om 
D~tte er mulig m~ ~urderes lokalt. 

'· 
N~r det gjelder Latin Amerika arbeidet i fagbevegelsen, m~ 
en lokalt vurdere hvordan dett~ kan trappes opp. Noen steder · 
kan det skje ved initiativ fra den lokale LAG. 
Der det finnes Faglige stettekomiteer kan en vurdere ~ 
gA inn i disse. 

PA endel plasser vil det bli tatt initiativ fra LAG eller 
andre p~ A danne SolidaritetsrAd for El Salvador. Der dette 
er situasjonen rnA vi g~ aktivt inn i dette arbeidet med den 
utrykkelige forutsetning at ikke par~iet, RU, NKS forhands-
eks~luderes. 
Eller~ ber v{ styrke Latin-Amerika-arbeidet ferst og fre~st 
gjennom A styrke eller opprette lokale LAG. 

Av ~etoer i Latin Amerika arbeidet ber dere kjenne felgende: 

... 

- Landsomfattende aksjonsuke for Latin Ametika 17. til 24. oktober. 

El Salvador tribunal i Oslo 16. og 17. oktober. 

IU 
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INTERNASJONAL T UTVALG 
Oslo moi 82 . 

OM POLENARBEIIDET H¢STEN 82 . 

.._ Krigstilstanden i Polen vedvarer. Tusenvis er internert i fangeleire. Det siver ut innformasjon om 

tortur og elendige fangeforhold.Fangeleirene blir brukt som skrekk og advarsel overfor befolkningen for 

terrorisere. Dommene folk far for bare lq>peseddelutdeling,oppfordring til demonstrasjoner.at man 

har posisjon i Solidarnosc o.l kvalifiserer til 2-4-6-8 ars opphold i fangeleir. Denne fascistiske 

ykk "kk "lbak f ·rr • d • L • Amerika undertr ing star 1 e t1 e or gon a reg1menes meto er 1 atm- • 

- Den q,konomi ske kri so i Pol en bli r bare forverra. Landet er nest en bankrott. Pol en sk yl der vest en 

ca. 150 milliarder kroner. Fro desember til februar sank produksjonen med 12%. Prisene pa matvarer 

~'lr bare steget siden kuppet. · Helsetilstandenfor folket har forverret seg drastigst baflde psykisk og fysisk 

spesielt blant barn. Hvisikke situasjonen endrer seg vii mange rammes av undererncering. 

- Myndighet~ne strammer inn tq>ylene pa arbeidsplassene og btfgger opp sine 11 fagfore~~er11 etter Mussolinis 

korporative mq>nster. Polen eksporterer til vesten mens Polen sulter. Polen eksporterer fisk til fiskelandet 

Norge. for ca 5 millioner i 81 {:} somtidig som det er vanskelig a fa tak i fisk i polske butikker. 

I alt importerte Norge fro Polen for 378,3 millioner kroner. Stq>rstedelen av dette er mat 1 klcer 1 sko 

og brensel. Dette kjq>per norske grossister og import;rer for priser som Jigger 2/3 av prisene pa verdens

markedet. K jq>tt og andre nceringsmidler av hq>y kvalitet eksporteres, mens darlige varer importeres . 

Den vestelige valutaen gar selvsagt ¢>stover til Sovjet - og Polen far rubler igjen . 

.__ Som aile veit bygges undergrunns-Soliclarnosc opp. Hvilke langsiktige perspektiver de vii ha er vel 

vanskelig a si noe om. Det som er sikkert er i aile fall at kampen fortsetter med streiker, demonstrasjoner 

,v forskjellig art ,at den illegale pressa blir igangsatt osv. Po den andre sida veit vi at en god del av 

befolkninga ogsa er preget av haplq>shet og defatisme. 

- Ettergivenhet overfor Polen og Sovjet har sitt objektive grunnlag bl.a i at Polen skylder vesten 150 

milliarder kroner og dessuten har billige varer a tilby. Gro H. Brundtland sa nettopp i utenriksdebatt

en at kanalene rna holdes apne ¢>stover. I disse clager foregar det en eksklustv konferanse i Oslo med 

Forsvarsminister A. Sjaastad, Jens Evensen, forskere fra Sovjet, V-Tyskland, Ungarn .. USA osv +den 

polske viseutenriksminister! 

Fra de forskjellig e forbundstopper i LO understreker DNAere og SVere i sine sirkulcere at kanalene 

pa holdes apne ¢>stover- og dessuten at man ikke skal blonde seg inn i Polens indre anliggende. 

dette er ikke bare mynta pa Reagon og Willoch, men ogsa til dem som vii drive et aktivt stq>ttearbeide 

for det polske folket. Som kjent vii Solidarnosc at flest mulig skal sanksjonere mot Polen . 

SOLIDARITET NORGE- POLEN 

I alter det eller er det i ferd med a bli dannet 58 lokalgrupper,spredd over hele landet.SNP har 

gjort et stort gjennombrudd i fagbevegelsen. Co 150 forbund,-samorganisasjoner .- klubber og fagforeninger 

har sluttet seg til! lmponerende. Det tilsvorer 1/10 ov LO eller 60-70000 som er innofor disse org. 

Den faglige profilen vii fortsott SNP ha. Po siste landsmq>te i April i or vedtok landsmq>te at lokalgrupper Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no) 2016
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· . skal sfemmerett,men aldri stemmerepres~ntert med mer enn 30%, dvs at fagorg. har 70%. Deter 

omtrent det sQm er forholdet i dag. Dette var et kompromiss overfor de som ikke ~nsket at lokalgrup

pene.skuiJe ha stemmerett i det hele tatt. Kun en forening mel cite seg ~:~t (Oslo K jemigraf og Litograf 

forening) fordi gruppene fikk stemmerett. Ellers er det n6 enhet om vedtektene. Kompromisset forhind..;., 
'· 

ret en eventuell splittelse. 

PERSPEKTJVER PA ARBEIDET: 

Organiseringa av SNP er unik med kombinasjon av lokalgrupper og fagbevegelse.Oppslutninga er opp

siktsvekkende. Det er uhyre viktig at en anti-sosialimpe;ialistisk org. er etablert _i-fagbevegelsen for 

6 mobilisere arbeiderklassen mot Sovjet og re'lisjonismen framover. 

OM ARBEIDET: 

SNP har sendt 148 trykkerimask.iner,deriblant 71 offsetmaskiner til Solidarnosc . I tilegg 2 tonn papir+ 

sverte og en god del tileggsutstyr . Kuppet ha:r~ ·~elJ"¥sag.t . hi.ndret nye forsendelser. Diss ~:>--

resultat~r tilsier nettopp det Solidarno'sc hevder at SNP er verdens 

beste st0tte organisasjon. Vi i AKP kan helle~kiegge skju1 pa at parti

kamerater har mere enn. en finger aed i. Polen arbeidet. 

OM FANGEAOOPSJON: 

SNP har satt igang en kam.panj'e for .at klubber, foreninger skal adoptere 

fanger som jobber i tilsvarende bransje. Erfaringa viser at det er 1ettere 

a fa entusiasme da. Folk i Grafi.sk adopterer fanger som er i. samma bransje 

i Polen. Hovecima.l.et er frifinning,men ogsa krav til akseptable fangeforhoJLd 

inntil 10slatelse,dessuten hjelpe familien til fangen osv. Det er viktig 

at denne kampanj4 blir satt skikkelig i gang. SNP skal koordinere dette 

sentralt og har ogsa oppskrift pa assen man skal gji fram. 

Dette er den viktigste oppgava til SNP i fagbevegelsen framover. Det er 

viktig at klubber, foreninger blir akti visert utover det a Vc:ere medlemmer 

av SNP. 

Erfaring med fangeadopsjon i Latin Amerika har gi tt resul tater~ Gjennom 

fangeadopsjon blir man kjent mad familien,kanskje fangen og dermed knytte 

direkte kontakt med det polske folket. og blir godt kjent med de poli tiske 

forholdene i Polen.Noe som legg;er grunnlag for et godt solidari tetsarbeid 

med Polen• 

INSAMLING: 

Den vil selvsag.t fortsette,der 1/3 gar til Solidarnosc i utlandet, 1/3 til 

humani tcert arbeid inne i Polen, 1/3 til Solidarnosc som star pa en konte 

som skal brukes na r forholdene ligger til rette for aet. Det er viktig 

a framheve SNPs innsamling nar Polen kommer opp i . foreninger. Det har 

vcert steder der vare folk har vcert tilbakeholdne her. DNAs al ternativ 

har w.ert Norsk Folkehjelps, . .som har gatt gjennom kirka i Polen som har 

kommet fram di t hj elpa skal. Men DNA har kj0rt denne innsamli nga hard t li'dl 
i fagbevegelsen for a drukne SNPs innsamling som DNA/LO ser som Ufrak:sjoner' 
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INNMELDIN.GER: 

. Fortsatt er det viktig a melde foreninger inn . i ~ SNP. Som sagt omfatter 

det klubber, forening,~r,samorganisasj:oner som er medl.em av SNP et medlemstall 

pa 60-70000 ,men fortsatt er det muligheter aftimed foreninger osv som 

tilsvarer 100000 i tilegg11 Men det fordrer et systematisk arbeidde fora 

kartlegge sitt distrikt og pusje pa at flere foreninger bli.r med. De.rmed 

blir det enda vanskeligere for LO-toppen A stikke. kj epper i hjula for Polen 

· .. · solidari tet i fagbevegelsen. 

Lokalgruppene er grunnlag for aktiviteten og har vcert en forutsetning for 

at s,apass mange klubbe;t' osv er med. Gruppene trenger hj el:p og vegledning. 

Det er lokalgruppene og aktivismen som blir viktig for at Polen ikke skal 

bli glemt. 

r-<1M STANSING AV POLSKE . VARER: 

Det blir ikke lettt, men SNP har startet arbeidet for at importen av polske 

i varer rna' .stansea.Sentral t ved a protester·e til norske myndigheter og 

1 selvsagt norske import0rer · og grossister.blere lokalgrupper har startet . 
I 

1 opp med bl.a & skrive i lokalpressa(Bergen). De avsl0rte at den f0rste . 
1 

~.....;J traileren som kom til bake fra Polen etter a ha send t en hj e:lpcdors yning [_ 

I hadde med polske bmr til en saftfabrikk i Bergen. Trur at SNP har noe a i 

lrere av gamle 3vk som drei v kampanje mot varer fra S-Afrika. 

SNP er en stor og brei organisasjon med stor tilslutning fra fagbevegels€J1. 

b'orskj elige syn og ideologier vil naturligvis vcere innafor fronten. 
I 

,..---... F0rst den ene som er nutafor",nemlig NKP. De b0r nagles my.e mer enn det 

som er gjort.Det er sa grel t som 0.Johnsen skrei v _ _i Arbeiderblla; Chile 

73 ingen t0rte a st0tte Pinochet kuppet,81 i Pole~K~t0tter kuppetl i, 

Det er viktig som flre Solidari tets folk har hevdet, at det er . fascisme 

i Polen.Mange utnytter Polen saka for a spre anti kommunisme som bade 
Willoch, C. I Hag,en og Re.Steen. 

En del vil at Polen handler kun om faglige rettigheter og stikker 

' 
f. 

., 
!L 
! 

Sovjet under en stol.Samorg demonstrasjonene i Oslo 30Jan. hadde ingen 

paroler mot Sovj et.I beretninger i fagbevegelsen star det ikke et ord 
1

,, 

· : 

om Sovjet.Alle veit at Sovjet star bak kuppet og at Jaruzelvsky er 

Sovjets mann.Ikke det polske folks reddning som J.O Johansen hevder. 

Jaruzel vsky leda de polsketroppene under Tsjekko-invasjonen i 68. for-

0Vrig. Sovj et ma aVf?l0r_es for den norske opinionen og i Polen sp0rsmalet. 
Posi ti vt at SNP vedtok en parole mot Sovjt pa ~a.tHlom~a-t-o, 

1. OPPHEV KRIGSTISTANDEN. 

2. FRIGI DE ARRESTERTE. 

3. FULL ST0T~E TI SOLDARITET: 
,4. EN ST0TTE TIL SOLIDARITET ER EN ST0TTE TIL FREDEN I EUROPA. 

·. 
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/j._ FORD0M MILI'r,rnKUPPET I POLEN • 

. /,. SOVJET - HEND ENE VEKK FHA POLEN • 

Dette var hovedparolcne som blei vedtatt pa landsm0tet. 

'riLSLUTT: LYKKE TIL NED ALL SOLIDARITETSARBEID. 

INTERNA::JONALT UTVALG. 
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