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TIL 3PUI).SKÅL-.:2T ON PA:-,TIET,
Kamerater'*
P artibygg-Ln.:a står på dagsoreden for den sentrale diskusjonen. Dette
Då
; . , høy tid, også på grunn av bruddet mellom MLF og RIL-klikkens NKP på
g - nylig. Dette betyr at den norske ML-rørsla nå er ferdig med
..allCzjM

"ti

C:

den. fasen da 4L-bevegelsen kjempa innafor politisk småborgerlie revi8 J 0 '12ist-nrganisasjc'ner, og helt over i den fasen da vi går ut i mn,ssen.&
t'or å bygge prtiet.
, ) p aMålet om linja for partibygginga blir altså stlilt skarpere enn nGe4
før. Kamerat formann i MLV har bedt oss kommentere MLFs syn på parti
b Y gg ing og spesielt det som står om dette bl, a. i MLF-bulletinen nr.1
1970.

035 først slå fast at vi moner den hovedlinja MLF har slått fast :or
partibygginga er riktig. MLF har flere ganger understreket at MLF samme
11e. de andre KL-organisasjonene MLG og SUF(m-l) vil kjempe for å opprettc:
arb Jiderklassens marxist-leninistiske kommunistpti.
Sp ørsmålet om uenighet kan, reises på grunnlag av enkelte ar kler og ut-som er
t leiser, som gjør det uklart om vi også er enige i spørsiul
ser og
ur1d rt'zdn-1, denne hovedlinja. Fer kan det dreie seg om niisforståel
synspunkter.,
uklarhGter, og det kan også være det gjelder enkcltpersone rs
som ikke or representative for MLF. Hvilken uenighet som finnes her, fft'
vise.
denne innlednnga vil vi først k( Y rt; ta () .-op ,tpørsirlAflot om iftwodlin.,;a for •
I_N artibye, gingn., og ( 1 r.4 1 ' Ier '',•°)• inn uzS; de ;.::1)ørznnA (\lic dei. 1.3 c, kanskje

d iskusjonen

u,enighet.

117('420:(), m RWGFP ARBIDUKLA.P .! ET KOYMNISTUK PAR=
.i d :b må arh,:i.d,,,,,k1,,flon erFor å opnheve
_!_enge m onuppii,l(m sitter med
obre st-,,tsmakta mod våpen i hkri2„
+ngen
frandring til det bedre vart,sikref.9
statsmaktaingen fl=n ingnng
å lede arbuerklas3en til seier i væpnet opprk)er
Ko=uistenes oppgav°
mislykkesi detta, så vil alt vårh st r ev
sem vi
kinre
7 hvert
fall
i foralt
Leannet,
=gang) ha vært lorgjcves.
.fiendou i væpnet kaup trenger det arl—idende folket et parti.
Fo r å
usjon, må det finnes et revoilli
ForLJ/In - Mno s ici'skal det
noen
revol
uen et
parti so bygger på den
,m
cJLt Dait'. "Uten et rev(dusjcil
rcvo_I,Jon.,re :teori og som er av m=zisl:ik-1(--;r1illitisk revc,lndjonrer type, ei f det umulig: å lede urb e dc:rklassen og de
fc:Lkemaz:'senc i kampen _fcr å knuse =perialismen og dens lakeiPr,
(-Nt parti som kan lede det =Elt on=r, Dette er
Folket t,'en.c2:er altså ~ubot
som vi aldri må glemme, ida for opprøret
inlic i frnmti d a eller forholdsvis nær, det bestenes av fakdelvis er under kommmistenes kontroll. Mon uansett må
torer
den for=etning, at deres oppgave ikke er å driv.
byggesi
>
til
venstre
å danne regjering gjennom valg e.l. - me
:-O-:iglden,?.katit
lede
den
sosialistiske
revolusjonen. Bygger vi , t annet si
å utløse c)g
bygger vi for revislonlstene.
-0 a r ,dette.partiets oppgave? nei Det skal også utløse o rr lede
idag: daskampen mot kapitalistene, k=permet
b
o-11ctsorsvars.kamp
-r
012 klassen ik_:e kjemper dag, så gjør der Lefler ikke- r
evialismen osv.
i norgen eller i oye rimorgen. Og denne kampen kan ikke lø=
_D
revolu SjQfl .t)ontant
på
hvert
en:elt
sted,
uten
et
partis
ledelse.
2olert,
på streikekampen. I 1970 hadde den et langt størr( , omfang i
Se foeks,
trk
enn
i Norge, Men de -fleste av disse streikene førte ti l kra-PtlD-nm f=
kc'm av at de var ledet av r2visjoLstene. I Norge dc,rimi
ale
de
største
streiken3 til seier, Det hadde vært utenkeli
utenkelig
fmrte
9

14.

1.
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KL-bevegeesens ledelse i streikene: den kunne mobilisere mot opport,unie
ske ledere som vil l e kjøre ;treika i grøfta (som i Horten) cg hjelp
mod erfaringer og et overblikk som den lokale streikeledelsen ikke hae•
og den kunne kaste inn et sentralisert ap p arat i innsamlings- og stø'cte•
aksjoner over hele landet,
Uten lede -ise fra en MI-organisasjon vil lokale opportunister lede kan:
ene i gr ,,o2ta, eller en =lig ledelse vil bli isolert og kampene knust
for en, i'. -=botniker vil sette arbeiderne opp mot studenter 2 småbrukere
. oeralere og revisjenister vil sette studenter o p p mot arbel±oL:v, og3 f
De enkelte frontene vil ikke kom= ut ovor 2in isolerte målsetting og
dLleS måle
ren e kreft e ne for fkt
dag. PartiePartiets ledel. c er altså nødvendi g for kampens framgang
Lolkot kamperfaring og tillitt til kommunistene, og fører
ledelFm
derfor radvis til at partiet vinner sterkere og sterkere støtte i foT
ot, Xampene rekrutterer til -partiet, får det til å kvitte seg med daukjøtt oF utvikle den reveluson=e teorien, Kampene gir det besto grunlgget for propaganda for sosialismen og den kommunistiske ideologien,
både i hele arbeiderklassen og i partiets egne rekker. Slk forbereder
partiets ledelse i dagkampene både parti og folk på den framtidige rove•
Iusjoren,
Arbeiderklassen trenger partiet :ror å lede dens væpnete revolusjon l'or å lede dagskampen.

v

c,
L) i

p•

D A "n ni T
.

.1-1

'

.:.rbeide r kassen trenger først og fremst et km-o-parti - i ytterste kco
Partc=t Q:7
sekvens ]parti for å le rl e (en
Fg uder e Men dets hovedoppgave kan ikke være et marxistisk studEbeselsn
De t skal drive propaganda. Men det kan ikke forvandles til bare en dis
trbusjonsentral for bøker og aviser, Det skal diskutere og øve krito
og sjølkriti.kk, Men det betyr ikke at det kan være en "kommunistisk
kOse - irg prteklubb" som tilfredsstiller gamle venners trang til å mø
i uforpliktende former. For --)artiet må forst og fremst v=e en organisa
sjon som kan lede km'oen, Partiet m:±:, anvende marxismen-leninismen Mao

nknuag å en levende måte, Det må forene Mao Tsetungs tenkeO_
T setung
al lmenne prinsip p er med de konkrete forholda i don norske klassekampen.
Kort sagt må det på grunnlag av Mao Tsetungs tenkning ha ot program, er
strategi og en taktikk for den nosrke sosialistiske revolusjonen,
:jr å knne lede kampeb, m?, ?p artiet ha de best mulige kontakter med _
massene: "Folket og bare fclket er den drivkraft som. :kaper verdersh
o rl en." Det må evne og oppsummere massenes behov og ønsker og gå tilb:
til mas>eere med dem igjen. Ders= partiet ikke mobiliserer massene, b'

det maktesløst, det dør som en fisk på land, Men fo=tsetninga for mao
mobili-ring er tillitt hos massene, og tillitt kan bare vinnes gjennw',
kamp, Gennom stadig ii=ksis vse at kommunistene tjener folket, trolparti e t stadig større masser med i kampen, Derfor blir forutsetninga
for konlJakter ned isassene også partiets enhet: bare om hele partiet,
en mann kan kastes inn. i kampen for folkets beste, vil folket gi p=tisin ti l litt, Enhet, disi plin, hardt arbeid - uten dette vinner vi
de store massene for vå linje,
Partiet 12å være proleta=tets parti. Det må evne å fylke mellomlaga
kring proletariaeuet og partiet i kampen mot monopolkapit a len og imperi;e
ismen, Dets fundament må v=e proletariatet, og særlig industripro3et-:
atet den mest avanser t e og 'oampkraftige delen av . det norske proleter..
Demokrtisk sentralisme er fcrutsetninga for et enhetlig prti, "Bare
gjennom ent i det kommunistiske parti kan det nås fram til enhet i
klassen og :'eele nasjoren."a.re gjennom enhet i hele klassen og hele
nasjonen kan en vinne over fienden og fullfun3 op pgavene ,.." Den demokratiske sentralismen gjør at partiet kan m:; 1312is2e alle sine ressurse.
og kaste ss (, inn med hole sin tyngde der det treni:s.
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Et 1,,Inp-parti trenger indre-kamp: demokratisk diskusjon, prøvjug av
linja gjennom kritikk og sjelkritikk, Men hens:kten med slik diskusjon
er å st:,-rke enheten, ikke s-vekke den. Råtne ideer og elementer forlater rekkene, linja blir prwd, vi sveiser oss sammen . Vi d.;_skuter
ikke fc2 moro skyld, men for å styrke den sentraliserte slagkraften.
Som et ledd i kampen mot feilaktig politikk og for riktig politikk,
både i og utafor partiet, kommer studiene og p:: . opagandaen, lien studier

avisaig osv. erstatter ikke annen kamp, tvert imot styrker de oss
og mobiliserer til annen kamp.

rartiets medlemmer og kadre må være forbilder )å hardt og regelmessig
arbeid. Hver enhet, hvert medlem må ha arbeidsplikt for o2ganisasjoncn
Fartie må p å denne måten være et -oarti s ,,v ledere.
Partiet må evne å fylke sine venner omkring serj. til en front., og skil -

seg fr-, og svekke sine fiener. Skal partiet ha framgang, må det ha

stor smidighet og evne til. L anvende taktikken samtidig som det tål20 (1j- g i - i-år arbeider uten a miste grepet på 'len strategiske linjP- ag og mestre forskjelige slags forhold
Det må kunne mote raske oms _
legalt og ille g alt, væpnet og uvæpnet kamp vil veksle, det må kunne

lede bade arbeidere og skoleelever, kampen i bjene og på landsbygda,
både ,ero7.etarene og de småborgerlige mellomlag.. Når det gjelder
oppo:::tunic-'Jone, så må partiet evne å gå i nærkamp med dem cg ikke
nøye se mer rutinemel-:sige fordømmelser, men bruke de metoder som
Dimitrov og Mao anviser for å vinne over medlemmene deres og isolere
don opportunistiske ledelsen.
Siden ltiet bygges for kamp og venter kamp, må det også helt, fra
.

- eRynnolsen av være forbere , lt på å bli angrepet og forfulgt. Det som
til å begynne med kan dreie seg om svartelisting og terror mot enkeltko=unister, kan plutselig on dag utvikle seg videre til å bli
:2=ud og allmen forfølgels,, med fengsling og massehenrettelser av
rartiets tilliel?ngere. Derfor må partiet helt fre, begynnelsen av bygge
under 'orda, Samtidig som dL,t utvikler de best mulige foroindelser
med =isene og setter sin lit til at de vil forsvare kommunistene,
partiet skjule mest mulig a,- sine medlemmer o;p- tilhengere, sine forbindelseslinjer, og sin indre aktivitet fra klassefienden.
Slik mener vi partiet bør v.ire, om det virkelig skal kunne lede
arbeiderklasset i dagskampe:, og i framtidas revolusjonære stormer.
Det- er slik vi oppfatter det kineserne kaller Formann Maos partibyggingsprogram "i femti sk: ,-ifttce,;n± : "partiorganisasjonen må bestå
av de f2amskredne elementer u prolet:Iriatet. Det må være en kraftig
avantg=deorganisasjon som hau evnen til å lede proletariatet og
de revollusjonære massene i T:ampen mot klassefienden".

'4 I
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Kampen for priet çjC gjennom mange sadic-... r..)e mirxist-isrinstiske
bvegen har utvikl•-J seg fra å værs grupper av 3r , ::eltpersener til å bli
fraksjoner cv e n viss betydninj innafor småberge:li r) leda rovis,onistgrupper,
Gr1 i
har don sine egn() sjøJ.stendige orgisnsjo'ler merj on v.23 eppsutnino. P-rlibygginea er hellor ikke ferdig det øyeblikket partiet 2'2 stift.
b(, gyn . ,Elson vil prtiet fortsatt være forholdsvis lita, svakt og uurfarent,
bare gjnnom kampen vil det utvikle seg så lanpt at oet vil få (-Jtydelig
støtte, styrke o6 orfnrng. Pa'tiet vil fortsatt utvikle seg fr: ott nivå
ti l de', -note, bi5de i k Ç mpkroft, oopslutling og politisk forståelse.
Vi nun€ deb neste stadium i partibygginga nå er on enhellig partibiggonde
_r;jafrjcssjon (EPO) for mi-bevegolson i Norge - det som har vært kalt "ot

g ras KFML". G y s en enhetlig orgonisasjon, som leder kampen for å utvikle
beve0o151 fram til det stadium

der don kan skape

G

L;

virkelig parti.

H va er o slik EPC's oppgave? La oss ca på hva som skiller mi-bovogolson
n fra :-,1-bevegoisen i det øyeblikket den har sitt eget parti. Et slikt
parti må
v(-7toel Kamp-parti, dvs, ut parti som både i organisasjon, arbeidsstil
og politikk or =a til å lede massenes kameer.
fremst stole på industriur proletariatets parti, og må først
con
mest
framskrcdno
gruppe
i den norske erbuiderproletriatet som dr
klassen.
- det .1å evna å forono morxismun-lanin.ismen-Meo Teuf~.5 tnnknings allmonno
sannhLter mod don norske klaseJkampens vjikpiiyl,ut - dvs, he at konkret
progran for don sns3nlistik f, ruvflin,-~ i Norge.
Vi mener at dette i praksis betyr
nrgdnisasion.
at d A må v-.421. 0 on ledende, cltiofUg
j.edsjnncL som delvis fungerer uavhunoiq cv hverandre,
I dag [ar
J
vi tro ol. g i:.
crgnnIsurur p0Ult eg har hvert sitt senter. Et sentrum og ikke fl',re!
at, (jatte partiet må ha on sterk ryggrad av partiorgonisasjonur (om enn
ikke et flertall) i industriproletnrintet. Det betyr: Zt eedt, gi:'unnleg i
sterke eel'er i stoFLIJus t r ien , I dog er vi først cg fremst organisert
P å grunllag av -Jeligdistrikter.
et patiet hor ot omfattondo program for dun solaitstiske r:-);:olusjencn
i Norga, mod gru, 112g i dn klsE2_eqnply_se av det norske snmfnnt. I dag
har vi bnr° ot allmur; IL pl:(1rem, som nærmo2f kor, swnonf2ttos ti l at'
,vol' sjenon or nøu,fendig, og et vi må b qgo
m-rxismnnprt1 L g
lenini-ben-Mao -leetun g s tctning. Vi her bare don spede beeynnelsen på en
klnssetnelys7.
Epo :øs,, not.setn__ng3 mellom det bevegelsen er i da;, og det partiet må
vwr, i frrm L ida. Gjennom et MLF, NLC eg , de mst framskrPdre eeler 2v
L1JF(71-1 \ fe-.73ner seg, oppstår dt enhetlig sontrum for ml-bevr)gels,n.
industriarbeidoro
org a nisorino
v do som alt
Gjennom ;•o;<J:uttoring e'
på
grunnlagav
nroduksjonspunktet,
utvikles partifinnes i br:Jegoiscn
orclani,'ajoner i industrien. Gjennom hele EPO's enhetlige studier 2v don
no:e virkeligheten, utvikles grunnstammen i preg ammet (kInssurnalyson).
Slik srpfyilor EPO 5 stadig økende grad partiets oppgave, fram til det
øyob'ke t partiet formelt, kar. stiftes

Pr)?
[-"lOW,-)P; KOMMER VI FRAW; TIL. EN
D' , tt ., _pørsmål ct ar det som ha2 mest umiddelbar botydning fer det parti -

bye3unde arbeidet i dag. Vi mener grunnlaget for er EPO vil bli leet
pjL-3nneT samarbeid som raskt utvikcr enheten og kort

mellom d,::

ferskjc-lliga ml -03:ganisasjononi, og særlig gjunnom
-senhot.
Dette blir elt nå som oftest ojennemfort i samband med
- ''-ks
n
...,:_-______:.___—
demJnsras
joncr som i. mai 0.1.
studier. Blir elt nå ,jjarnomført nå r det gjoldor cirunnJirkoicn,
- P-,1111.1
...-:.---------------7----,
-H, -, ,q
mon bibe for tramti ,Ja ugsc, kunna utvides bil flere c.,Iråeor.
d på .11° plon. Lek lb gjc.nnom fL) l les mø-r,
_ 0 :12n f_sat n i sk ss
ng av fraksjoner i EEC-nroeidot, felles proagandi' osv. , sontralt

Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no/ml-historie/) 2012

5
gjenw-Jm • folles utval-g sont— b-17uJiontvolg og fa,--)liÇjutvalg.
follos diskusjon - særlig an proerammntikz.9.spø?:eml, f-ut lik-diskujnrt her
vi nå muligheten til å få i g:ng gjonnom follosbulletinen.
Slike tiltak trur vi kan skapa en utvikling som ra:.:kt kan leggA erunnlegot
for en enhetlig pertibyggondo orgonisoejen.
Vi vi
understreke et nettopp ut fro dette ser vi
kameratene i MLFledul;:ens vedtak om å bryte dc't orgonisateriske sa r boi iof i r U som et
bcklaolig tilbakoskritt i do-. portibyggondo orboilet. Et FU med en rkte
linje og muligheten til å ka.se inn olle - ml-hevogolsons kreft3I (også UF's)
i kompen, var on holt nødvendle folnitsetnino for de seiinne soul ble vunnet
b::'nlo I streikokomaon i 1970 og i konflikter i vår. Droddot er beklagelig
ft'e orbeidorklessons syn =punkt co fro synspuntot til komorctono i
med ?1 frboredo enhotligo celior i industrien vil bli
industnion. fy r. bo
forsinket, i stedon vil kreftene for on tid bli svekket ved erianisotorisk
splite l se. Vi Mipor dt dotte raskt kan rettes opp igjen njonnom do forslaga t l nyo faglige samarbeidsformer som kamerat formennen i ffiLF her sa2..
han vil legge from.
Når en stor grad av enhet har oppsttt, hvordan bør da overgangen skje fra
flora ti- on organisasjon? Etter vår mening, ikke bero ved ganske enkelt
son".menslg. ht on kamerat or medlem ev on ml-organisasjon bør ikke boty,
et komnretel automatisk Iler frikort til en EPG.
---------Vi vil foreslå et en kndorvurdoring legges til gru-1n for hvem som blir
tatt
F.eks. moner vi ot medlemmer som her vært helt passive ikke ber
♦
Dot. ken oeså være
.noe medlemmer av
tos o.:p i on ny organisosjon.
undur? sfortn i ndn+-, suF(m-l) son. gjer on god jobb dor, mon som onda ikke or
modne nok til å delta i on p(sJ:t-.ibygeondo organisasjon osv. En slik kadervurdering moner vi kan gjøres i fellesskap lokalt Ijennom domokretisk
nnsl n gning dor al2.e modlommc2 ev ml-ergenisesjonono pfi. et stod deltar
b —rl f de som blir medlemmer -_,vEPO og do som ikke blir det. Vi or overIn:vis': om et det store flertallet både i MLG og i mLF vil kunne ti l fredsst5lin do kreve on ny organisesjon bør stille.
Er situasjonen moden for on [20? Ja, vi mener don er moden. Når do pronram•
matiSko diskusjonene som vi er igenc med er fert langt nok, så kan don.
cioldbaro spaltingc cv kreftene opiehoro on on enhetlig pertiby3gendo
organisasjon oppstå. Det er vårt onsvor ovenfor modlemmene,•erJoiderklasson
og dc prgrossive mossoneå hold° et fast grop om arbeidet for on snarlig
oppr:nttolso ev on EPO. Vi er evotbevist cm et opprettelson ev on EPO vil
bli møtt mod ster - entUslasme i vir:e sirklor.

sKnt_ AFBEIDERKLRSSEN SJØL OPPRETT ioRt:Ç:T?
\J1, går nå over til de punktono det ken horsko uonighot om, og vil begynne
mod knwrientar til vodtak i MLF-bullotn nr. 1 m.m. om hvordan partiet skot
en,prettos. Vi vil undorstroko at ottor vår mening er det en rekke uklnr*isse vedtaka, og vi er slett ikke sikre r om vi her forstått
hetnr
dom rikt _i. Vi stiller derfor spersmålencskorpt slik et vi letter kan få
svar c2-r.nnn:)m diskusjonen.
Knmerate:" i f(LF her på trippolmato frwiheldt at dn innser at disse vodskal behoidle har svakheter. Vel og bre. Vi vil likevel oåpokc
taa.eno

påviso) at svakh3ten og uklarhotono • lie summen ici' i sa mme
'nine.
Do
kon
nærmest se d
In; som u tilsammon utgj2r nn svak oller
rn
(og

tross for at kamorateno i MLF's hU hor
uklar 11211. Vi vil derfor,
svakheter,
gå joniske grundi inn på hva vi mener
et
dot
finnes
i,onr' rot
svekhotene består i. Gjennom dette, cg gjennom ot vi får on skriftlig

kommentar frir UF's AU vil vi kunne komme fram ti: en løsning p å hva
uklerhotono og svakhete no bunner i - on ovvikondo linio i synet på
partbygginoc eller bore tilfeldige uklarheter.
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FQrst vus;takot 4. ff
OG GJENNEIG-,1 A',/ DENS KOMUITSTISKE
PAPT1S rMGANISrJORISKE LE5ELSE": (I forbif . orten: dette er ikke noen
særlic kis tittol, don er egnet til å så fervi.rrig. Er det bare et
kommunistisk partis organisateriske ledelse som sks1 ''gjenreises", eller
er det pe:stiots egen organisatoriske ledelse SOM skal gjenreises? Hva
med don politiske ledelsen? - Men dette er ikke r on ho y odkritikk. Vi
vil i ,. ,Jidierti H slå fast at vi har stork tvil GM furmulorinoe "gjenreises"
bJr benyttes cm kampen for å opprette det komnunistiske partiet. NKP
hadde på sitt boste temmelig ,hange feil. Vi skal kjempe ;> or et parti som
står` på ot kvalitativt hoyorc nivå enn dob gamle, NKP. Vi har drøftet dette
spernmålet med representanter for eot albanske partiets SK, og do deler
vår k:sitikk av on slik parole, Kritikken av t::tteler er imidlertid
underordnet, også fordi don s:_lesiello situasjonen MLF sto i i
som en formildende emstendigLet overfor en slik svakhot.)

virker

Vi er enige 9M et behovet for partiet må propaganderes for massene: vi må
"utviklo• forståelsen for dotte hos don jevne arb: der''. Mon dette forer
. fordi det er arbeiderklassen sjel som
over til denne konklusjonen "
som
klassens huyesto organisasonsform".
skaper sitt kommunistiske parti
Hva
betyr
dotte: sknl arbeiderklassen
Alts: klassen skaper partiet,

som he _hotstifte partiet? Fl y t. et flertall i den?
Lencre nede:
"Vi avviser tanken om at vi, dagens norske marxist-leninister, skal
skal tilfar våre
etablere vårt lederskap over hodet på massen, .
ideer egg vi skal o s tå massene i dons organisatoriske oppbygging av partiet
'28de a.ed kadrer og med politisk-organisatoriske erfaringer. På samme vis
v:!J marxist-loninisteno medvirke til dannelse nv arbeiderkomiteer som
grunnlag', i don nasjenale kamp mot imporia3istisk undertrykking slik at
k2a s sen vinner hegemoni i det nasjonale politiske spørsmål . 0 ."
Dette er gjentatt i fortettet form i RØDE FPPE nr,
rMLF-repert":

1 1971 i artikkelen

0 0
::-.ebeiderklassen selv må og vil skape sitt 'emliunistiske parti, un
selv v e rne og overvåke det sw3 klassens organisatoriske fortrepp.
Organisasjonen ser det altså som sin oppgave å bistå arbeiderklassen i
dens organisatoriske oppbygging av det kommunstise partiet, o g på samme
vis vil marxist-leninistene medvirke til dannelse av arbeiderkomiteer
keimpen mot imperialistisk undertrykking." (s. 37)

Skal .:ette forstås sånn orisederklsssen sjel ska, uten at do marxistleninistiske organisasjonene er det ledende sentrum, opprette partiet?
Skal Farxist-loninis tene bare> komme mod "råd og vink" - dvs. legge fram
peit:ske og orgenisateriske erfaringer, og hjelpe til i det praktiske
må terolopig forstå det sånn.
arbeidet moderfarne kad ror?
V 4 s,ore: Partiet skal opprettes 2:å sa_måte. som vi oppretter komiteer

mot EEn og dyrtid: (Vi går ut fra at det or dette som moner mos: "arbeiderkomiteer mot imperialistisk utbytting") Men hvordan opprettes siii<o
komite ;r i deg? Ved at man vei lopesedier, plakater, annonser osv.
invit e ser olle interesserte til ot åpent mote. Skal lokalavdelinger av
part i et virkeli g opprettes på samme måte? Formuleringa i dotte vedtaket
er egna til å gi detinntrykket.
vedtaket: "samarbeid med andre ml-organisasjoner"
Vi deutu
forbifer 1;en vil vi peke på at vi mener å se flere svakheter ved dette vedtaket,
Det sies at samarbeid har som hensikt å "avdekke motsigelser i ug særtrekk
ved do forskjellige oroanisasjoner", men det nevnes ikke et slike motsigelser cgså skei loses og fjernes, noe dere vol sikkert også mener?
De s
- iuton et diskusjonen "skal skape grunnlaget for on enhetlig og korrekt
linje S mesecerbeidet". Vi trur at det også ur nedvendig å skape en enhetcg korrekt linje nåe det gjelder partibyeginge, den demokratiske
osv. Men in jen, denne kritikken er i'-kehovedsoken.)
sentra i.=
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-iit
ra 'V f-sar b. i derllarh det o u
klassei . , om opp!...uttolse av det revaltiajono kommunstiske parti",,
'di må rppfotto dette slik; De marxist-leniriistieke org er-cnises jeners oppgave
or ikke å samle krefter, utvikle sog politisk osv til do er blitt så
dtork . .
- at de kan skape partiet. I steden skal do ay:ito,, .‘e for pr-..r:tiet i
ne. :::+som2 9g vonte ;11(.-3d part5,stif : tinge (evt0 evorlato den kYI
orteiclerklessert
sjel"?) bil det oycblikket da arbeiderklassen (iejLn; s, betyr dot i,-,o hele.
den?)—sjol krovor at pa77-tiot skal
zrbeiderklasson c.311er, flertn i lot
epprttes.
Til slut',: et sitat fra "Kommentr" (RF 1-1-L. 2 71,s. 11) on kommentar den
; em
sentrale zLmito i WIF har laget til an a-i-tikkcl av ',vcin
Pcrtie L sc.: , sto i nr. 1 1971.
t det ene og eiere e.: de oksisteronde tro
v det kan hr se ut som .
ril-'iri--,an'.sasjoner som, når de i fellesskap eventuelt måtto finne et
passende tidspunkt, skal stå 'or danclolsen av det kommunistiske arlJoideriti i Norge. Vi vil derfor ,resi=o:
1L,7 moner at orheiderklas ons aktive deltakelse or cv ovgjorende
betyd,-ling for dannelsen oc ut-iklingen av det kommunistisk: parti .
Vd
, dor revaolusjonære toe i blir spredt p lent messene, ved at en
-9c.ighoton av
storr_ del av orboidorklosson tilegner seg don, forstår
, jurdsuringen
den,:jni bruk av don, vil areido:?klassen bidra aktivt
iv klossens
av de,, kommunistiske parti - eg sikre sog at partiev: utgjer
boste og mest framskrodno ole,lontor."
4Lk
rnn“lc,OrPw, sjel om de n8Vi må "' forstå dotte slike pr1
bestemmer
at tid g punkr,ot er
EP)
(oot.
on
væren_.:J ml-erganiasjoneno
ronde
be!,ydning")
er at arboidorklasson
p
vgj
J
med-Int, g-n forutsetning ("ev
er mulige uklarheter. I g jen: holo
nrgjni
ring//,_
Her
aktjv deltar i
ar-oic;crklasson, alleir flertal letdon? Og hvorde skal rielo, eller
i ergeniso.2injen?
flertallet av) arbo:Idurkicissa n ! delte
Vi må forstå det standpunktot som kommer
) tor. La oss
Nok s - at
det
stilles
on rekke forutsetninger for
fram i disso vedtake,' som
partistrdson. For det fors-e må arbeiderklassen (uton et det kemner
stol' dl av don det dreier seg cm) p- on eller annen måte
fram
et portu skr' stiftes. For det endre skal arboiderklassen (mod
do s,i mme uklar' utor som ‹:ljelder ovpnfer) sjol deltr. sktLvt i eroanjsoringe
Uten at disse vilkåra er oppfylt - int' t r,ertiQ
av part
de at partist.:-..fte.lson
skje? Det or lengtf.ca
Hvordan r,on!,,08
ffiG r i ut , f? c 'envisninÇ atil arLelorkomizoone o g :comonteron i Rede

::!orr)o danner sjel lokale, åpne grupper
kan mon k wI skjo få dotte bildft: orl-,ci
er
;rumplcnsonho*.er
i noen nl -crgan 4 scsion eller"
is
som ikke :-.odvendigv

står ; r dr neon landsomfatton ,o , eemekratisk-sent--13istisk ledelse.
crÇnisasjonc= her ikke 1:delscn over slike •°ripper formelt, mon
dom boro med er?aring 'g praktisk hjelp. I Jet oye'l ikk et "krev^
al'oeidnrkiesson" foreliggr, irnkaJler en eilo 'annen instans cp
åpon for alle slike grupper, o g partiet blir grunnlact0
inskj , 3 man vil si ut dette b-ldot or urottferdi - en fer- -ncling.
i , eller
Gjerne det. Vi volt Ikke om d_sse vedtaka virkelig er ment
.
ert
dom
grundig
og
forstått
d
i
NiF
har
dsku
e
'å donno
om uiecdemmen
Mon
saka
er
et
disse
v
dteka
er
så
dårlige
i
betydnin,o
uklare
måter—
at dotte nodvondievis
sso punktene et de lot kan forstås sånn. W:on
- [bohovo:- å ha vært moningE). Mo' 1 3 fall or det an . 3varot til k?moratene misfeT.'ståelsono.
i lodc:sen i MLF å klare opp
Le ose klort si fra at dersom don tolkning vi ner lagt fram ovafor skulle
være riktig, så hersker dat u nighot mellom Oss ho . Kort om vårt syn:
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- 8 Vi mener også -at -mas-se-støtte-e-r- en fosubtri-J1J: for_p- r-t.ets liv.
Vi mener også at framskredne fra de uorganiser
må rekrutteres i stor målestokk under det partibygg
et. I- ,
vedtaket "FRAM FOR DET KOMM7NISTISKE ARBEI= :=T" u- SUF(m-l)s
6. landsmöte, slås det først fast i vilke tre e-isas,,mer
kildene
"'TeJ
partiet finse .!)eretter sies det: fjerde
kilden
s'erste er de
for part:Let, den kilden som til sist vil bli
revolusjonære og foreløpig uorganiserte masser', A rb et for
å skape et revolusjonært parti i Norge er et ar-.)eid or å sveise
di :ise k r eftene sammen, Vi .lener at arbeiderklasen vil skape ritt
eget kommunistiske parti i den betydning, at .f--Åmskredie,. elemenett st-Idig
terfra -let arbeidende folket oppretter partiet,
større de l er av arbeiderklassen , etter at partiet r oppretta,
ilapet c.v kampen vil støtte partiet, delta i dets a-[beid og slik
stadie gjøre det til et mef egna redskap.
Men all(?. historiske erfaringer viser oss at stot, og deltakelse
fra betydelige deler av klassen kan partiet bere vinne ettadvis
gjennom k=pen. Dimitrov sier uttrykkelig at sjc:'1 om af.itasjon
P7 klassen
og prob=21-cla er nødvendig, så kan bare en mii dro
vinnes ved det aleine, de store masser overbevises fo::i. et gjennom
og3å å se ,Dartiets praksis.
at kassen som helhet (eller betydelige deler
den) skal
Ide=
eller
tilre'l
delta
i
kreve partiet for det er grunnlagt,
srici. , ned marxorganiserna av det, vil vi derfor avvise son,
ismen-len:.nismen-Mao Tsetungs tenkning, med all iliÅarel sk erfaring
og sunn fornuft. I praksis mener vi det. vil 1_»ey a p-:..2:tiet aldri
vil bli grunnlagt.
MLFs vedtak neglisjerer også totalt marxist-leni-stene
ledende
rolle, hvis dere da ikke mener , kamerater, a-, ;: s n er u.trykt
"Vi skal tilføre våre ideer og vi 3ke.1 'istå
nar dere s±_or

massene

ders,organisaioriske oppbygging av partiet-":?

SporsmÅ l et om marxist-len ini s t ene som initiatt:Ikere, (rivkraft
og akt::_ve erganistore r er et grunnleggende srsm:',1, c).;. det er
nartiterretiskere
et av del:: som skiller oss fra
som fe es. Rosa Luxemburg.. Vi må minne om fol=n Maos geniale
sammen-"atn:_ng av forholdet mellom masselinja
ledende
m-1 kje-ne: "Lansett hvor aktiv den ledende grul.:(,--1 er, vil hele
aktiviteten utarte til et fr„.7.ktesløst strev e-_v- en liten hop
persen, dersom det ikke ,r noe samband mellom . de- _e'''nde gruppens
c'Js:tiv 4 tet og massenes akti-ritet. Men heller ikke kan de brede
massenes a':-tivitet bli vedvarende eller utvik_e seg i
ret-

ning og nå opp på et høyere nivå, hvis det bare er mass. ne som
er akt'veog det ikke finnes en sterk ledende '1J.z1'(,),
orgnSitater
1'45,
1"a.:, -;0116$ aktivitet riktig."
utheving)
iserer
=,
ganske annet enn"tilforing" og ")1stand. Dette
Dette er
gjelder =assekamp c, n og det gjelder i høy grad 2= nart,,ygginga.
Spørsmålet om partiets grunnleggelse er et k:alitcti_vt t)g ikke
et kv e,.nt:_tativ t spørsmål. Det må være et arbeidrklas:-3:ns parti
fra starten av, i , c- ; en betydninga at politikk eg mL;d3el-asse gjør
det til av proletær karakt :r tvert igjennom,
i d d betydertallet
av
prol
;tarene
slutter
opp
Pot
m 'L ' a bra
l
f
eit
ning
kontakter med massen i den betydning at dets
r rot-.
festa i massene og det evn'r å drive bra mass
'Ise i den
betydninga at det har så s--ær masseoppsluttni
alt ve
starten.
Det betyr: Vi mener vilkå-a for partiet er cr: -Inise,terLsk rygggrad i industriarbeiderkl a sen (celler i storL.telustrien,
Proletarisk program (bygge; på forening av Mao Tsetun6-s tenkning
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en kisscanalyse av Norge) og proletarisk
'organisatorisk enhet og demokratisk sentralisme)
-.e er
oppnådd, så kan også det p:r. olotariskepatiet
formelt.
Det er ikkenodvendig (e/lr riktig!) å vente . noe "k-a.v"
eller en "aktiv organisato2isk deltakelse" fr . ?. stoe (::.er av.
12beidorklassen.
irect

La oss peke på at de mest framgangsrike partier..e iden kommunist:Iske vordenbevegelsens historie slett
_r blitt stifta
på grunnlag av noe "krav" oller gjennom akte organis::torisk
deltakelse" fra arbeiderklassen. L' , rins
fram

som en ,.)gen organisasjon
partisplittelser i 190 og konstitu=to seg som parti av on ny type etter on partikcmferanse
i 19!2, uten at flertallet i den russiske_arLidrklas..:,m hadde
h;'sr .t. c.) .1 hva som skjedde. La oss også minne efil at
på den
tida pol: ;'?viserte voldsomt mot å erstatte bolsjevjkpartit (den
gangen RuLsiands sosialdemokrati) med en stol . , å:oe:1 "c-Joiderkengres'', og avviste dette som en gjennomfort feilak- g ide.
Når kalke: rat Stalin i SUKP (b)s historie samm f-nfatter -f.rbere - delsene for opprettelsen av loartiet, så frami_e — e, r han i første
rekke Lenins 12. Erammatiske verker på det ideolgisk?„, organiset:s rlske, politiske og teoretiske o=ddet.
fra d, JO sies det

"En kan med trygghet si at aldri ennå i bisto,.±:-.:/
on eneste
poLitLsk gruppe vært så grundig forberedt ti:
kon:Itit.lere seg
som parti som den bol s j .viki ske L;ruppen". H-a kommer d t av at
SUKP b) s historie, søm fe=ann Mao utpeker
et tri,..,,;ter i
ma y=l3t-len:i nisl,isk litteratur, faktisk"glemmr" N;b.7.'s vgjorende"
forutsetn:ng om "(,, t krav fra arbeiderklassen ? (Se
(b)s
historie (1938 utgaven', =p. IV, 3 og store ro 2..,
39)

Påinitiativ fra formann Mao ble.KKP grunnlagt i ly .!-, e sto hemmelighet i 1921. Medlemsgrunnlaget den gangen var A:7 mann,
hovedsak
Likeledes ble Albanias KP (nå AFA)
Ind,)kinas KP
studenter!
(n?, Vietnams Ar4eiderpart.::.) grunnlagt a-,7- Enve2
Ho Chi
av den
:N !nh uten noen form for "samvirking" fre arbe-_der3 ,Jas,
typer som her er nevnt. Gjorde Lenin, Mao,
He feil da
a;?..n,st! ja,
de ikk ‹, bygde på disse krav.?Historien vis (forholdsvis ,71-er besjedn-e) krava -i
tilmed de
tilfred,---tilte-- ikke ved starten E.v alle disse parti-ne. Det 30111 fantes,
var :_ke et subj , )ktivt krav, ikke engang så v=_g mye krefter,
mon -f-_;rst og frems-t,
skolering 011= erfaring,
et
reeskap som kunne led,.
,rt
behov
for
)g et
j
nb -'kfl
slikt beov fins overalt i verden, i-dag, ner .= osialim:.-1 går mot
seier i verdensmlestokk, mens imperialismen : ;;It sitt :ndelige
neder_l:g : mote" (Lin Piao) og da formann Ma , peker

at ol-1-1

s,' jol om hovedtendonsen i verden :.dag er rova:
må
vi når SOM helst være forberedt på krig. D^-tt-e be-1(,v(.-.; fins
også i Horg o!
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- in

At enkelte kamerater i MLF har et
Les-te-fall uklart syn nå
spørsmålet cm partie-::, understrekes også av kamerat Eva E•
artikkel om Rosa Luxowiburg "MOT ILLUSJONER OG FORRÆDERI !! i
RF nr 1/71, I denne atrikkelen. holdes Rosa Lu,xer:burg opp som
en marxistisk teoretiker med fortjenester ogJt når det gjelder
spørsmålet om partiet
Riktigne:: sier kameracC -E -B at til en viss grad undervurderte
Roka Luxmburg selv betydningen av en fast, organisert ledelse
for den revolusjonære kampen, noe som en tii2. ble ett av strids.
spørsmålene mellom henne og Lenin" og poker ganske riktig på
at RL i or_ tid_foilbedømte oktoberrevolusjonen (om vi får foye
til Nottop2 på spørsmål som dreide seg om partiets ledende rolle,
cm demokratisk sentralisme og proletarisk disiplin.)
sam t idig tr,:.kker kamerat E7,i fram o kaller riktige en rekke
,wn
f2:1 1p k o-r, -- smater hos RL, Kamerat _LB sier at disse
ene b l e utvikla av RL i kamp mot høyresosiaidemokratiet, men det
er ikke riktig. De ble utvikla i kamp mot Lenin, særlig etter
RSD.APs kongtess i 1903, der bolsjevikene oppsto. Da angrep RL
len-i nismen og stlite seg pa mensjevlkones side!
i!en

denne polewkl,en er at RL kaller kravet om bolsjevkisk
Kje rnen
cHsi p lin for "å bygge p* den disiplin som er arve c fra en ka Pi
taist-L i : stat - bvor taki,s1:()Lken "PF3ybLfIyt1;es fra borge-',..;ka-oet
hån over til en sosialdemokratisk sentralkomite", hun snakke- Y' om
"IKadaverdisiplin", Hun snakker om at disiolinen må utvlkle
gradvis, frivillig SOM en tendens, hur, smakke:::' cm at "deter ikke
vedtektsnos ordlyd, men den mening og den ånd som de aktive
kjemper° legger i dem som er det avgjørende" osv. (Denne
etikken gjengis i kamerat EBs artikkel,
ta n ker RL i hovedsak utvik14 i kamp mot Lenins
p4 kongressen i 190, og særlig hans bok: Ett skritt fram, to
L1. 1 . 1 01 Innholdet idem er at Rosa Luxemburg stiller kravet om
ult , '3dem()krat i sk :frihet i organisasjonen (og så fe-f opportunist,-,r
cm d r, russiske mersjevikene) Opp met Lenins k-:2av om en demok-2Ptisk sentralisme
Lette er

Stiller

vi l'iLs tøv om at ve .:" te:,:tor E
u.vesenlig opp mot Lenins
en(1,=: "Poenget er ikke at
0 ,,c1 , finn= vi at Lenin sier
parar i vedtektene fliulgvi, kan frambringe opportunisme,
men at man ved deres h melp kan utvikle et mc-r oller mindre skarpt
Jo g I n,±:igere paragrafene kan bl,
-- p en mot op tunsTic
desto skarpere kan ,-5ete våpnet bil," Lenin avviste ideene °LI
"gradvis, f.rillg' utviklin.g av "sentralismen som tendens".
kcn,,Y,'resso..2_ i 190" krevde han at mensjevikene skulle underordne
seg patiflertallet og sentralismen i partiet strakç, Han sier
om RL: "leseren som gjør seg de2. umaken å gjøre en førstehånds
av kampen i vårt -=ti vil let se at både konkret og
er kamerat P.L . s snakk om "ultrasentralisme", om nødtisk
prr
av at sen-tralismen skal komme gradvis og liknende
n
ndighoto
vr,
er latterliggjørfLzg av vår kongress mens dets abstrakt h,.et og t
teoretiske nivå, (om en her i det hele tatt kan snakke om teori)
ikke annet enn en forvrengning av marxismen , forvrengning av
osv."
virkelige marxistsiko

Og Len i n. polc,liz., På at RL jo faktisk også støttet høyrefløyen
R q WP. Han sier: "Kamerat Luxemburg begå;:' nøyaktig den samme
grunnleggende feilen. Hun gjentar nakne ord uten, å gjøre seg den
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i Ml ed-c-kilI

-et —

n k .11.,c›.-1-..z. __. b 4,

;

.

-II .tx 1"

Je C.Å.

rim •

rri-cs 1_ et x.

uten å informere seg om det konkrete resultatet av diskusjoner°.
Hun legger i min munn banaliteter, gelA . rell.(51 prinsipper og begreper, absolutte sannheter, og prøver åforbigå de relative
sannhetene, som hører til de fullsjsendig bestemte fakta som bare
jeg opererer med, Cg så raser hun rir) t, anerkje nt e fo=ler og
påkaller Marx' dialektikk: Det er den ærede kameratens egen
axt:Lkkel som ikke består av =et enn fabrikkerte fo-smlor ();,; som
(r r inc y dialektikkens ABC. Denne ABC-en fortel:1 .er oss at det
3j.;Ice fins slike ting som abstrakte sannheter, sannheten er alltid
konkret."
Dimitrov peker på at hos de før-leninistiske marxister i Europa
(dvs. de virkelige, ærlige, revolusjonære marxistene), fantes det
ved århund±eskiftet en rek .e feilaktige ideer . når det gjelder
partiets rolle. Det var en alminnelig utbredt tanke at massene
sjøl, spontant, ville reise seg til revolusj'm og ta statsmakta
n j.r den revolusjonære situasjonen forelå. Partiets oppgave var

nærmest som en propagandasentral å holde ideen om sosialismen
levende i massene. Derfor forsto man også dårlig tertists behov

for å rense seg fra opportunister, behovet for fraksjoner i fagfo:eeninger og enhetlig linje på alle områder i den daglige karrapen. osv.
Rosa Luxemburg hadde disse- feilaktige ideene Hun hyller massenes
spontanitet, der Lenin og Mao kategorisk understreker at massenes
spontane kamp, uten ledelse, ikke kan oppnå noen ting. Bare 4
gjennom organisasjon kan klassen vinne seier- og jo høyere grae'
av organisasjon, jo mindre er spontaniteten. Rosa Luxemburg var,
for si tid, en stor marxist, men hun ble aldri leninist. Det ve,r
f;irst Lenin som retta disse feila og utvikla teorien for partiet.
Dette viste seg også i praksis. Helt på slutten av sitt liv leda
stiftelsen av Tysklands Kommunistiske Parti. På stiftelseskongressen fikk partiets grunnorganisasjoner full autonomitet
(frihet til å gjøre hva de ville uavhengig av s ntralledelsen).
Dette (riktignok sammen med endel andre feil som PL prøvde å hindre)
var en avgjørende årsak til at mens Oktoberrevolusjonen seira,
led den tyske revolusjonen nederlag. Det må RL i rettferdighetens
r2.vn ta sin del av skylda for!
Vi bar ingentingl læreys y RL når det gjelder partiet. Lenin
hyllet PL fordi 'hun i hovedsak sto fast på den revolusjonære
marxismen og bekjempet op p ortunismen, men han kjempet hele sitt
liv mot hennes synspunkter på partiet, Men dette skjønner ikke
stedon trekker hun fram RLs anti-leninistiske linje
kamerat 'J ,o .
som riktig og til eidterfølgelse!
Kamerat LB sier at RLs feil kom av hennes tiltru til massene og
motstand mot de tyske opportunistenes byråkratiske sentralisme.
Dette er ikke riktig. RLs kamp mot Lenin her kommer av at hun
ikke skjønte behovet for proletatisk disiplin, men isteden hang
igjen i småborger14g individualisme og ultrademokratisme.
Kamerater! Vi sier ikke at kamerat EBs feil hef er MLFs feil.
Men vi mener kamerat EBs feil viser at disse spørsmåla ikke er
ferdig diskutert i MLF. Vi trur at det kanskje hadde vært bedre
prioritering om MLFs sentralkomite hadde tatt avstsnd fra kamerat
EDs angrep 7)å. leninismen (sjøl om det sikkert ikke var meningen
fra kamerat EBs side) isteden for å komme med en uklar kommentar
is artikkel.
til kamerat svein J
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2.-2(:yr-s-målet

1-()7-leolde

Den kommunistiske bevegelsen krever r y e av s11-7,,)--;,iihollge
og
gir lite igjen. Karriere og et behagelig liv er en sjelden
belønning - mange års hardt arbeid, svartelisting og annet uhoha,
ja tilmed fengsle eller ei kule er vanligere. Slik har det vært,
og slik rez^', det være.
Derfor sier kommunistene at den enkelte må underordne -individet
kollektivets interesser. "Bekjemp seivet, avslor revisjonismen"
er kinesernes slagord.
Det er nødvendig å kreve arbeidsplikt av den kommunistiske
bovegelsens melem► er - alle må yte ofre. Dette er også helt
riktig slått fast i MLFs statutter, bl.a. at medlemmene har
møteplikt, plikt til å deIta i studievirksomheten og i organisasjonens øvrige virksomhet.
I innledninga til statuttene går det fram at det var dissens
(to syn) under behandlinga av statuttene. Følgende to punkter

1.'lediemmene må vise større omsorg for arbeiderklassens
kom fram:
'Interesser enn for seg selv eller noen annen enkeltperson".
o mot dette:
"Medlemmene skal forsvare og kjempe for arbeiderklassens interesser,
nasjonalt såvel som internasjonalt. Ethvert medlemplikter derfor
å bestrebe seg pfl å bli kvitt all borgerlig innflytelse og erkj e nne at dets personlige interesser er ett med arbeide"-klassens":
Denne moLs. geis p n bie forelopi lost med et kompromiss. Vi bar
ikke hort noe sia, så vi går ut fra at spørsmålet fortsatt ikke
er avklart. Vi vil understreke at vi er helt enig med det

forsto ferslnget, og uen:ig med det an(lre.
E-Ike l tkommunist en har ikke sem individ identiske intoresser

med kollektive t : Pa ► L,iet og klassen. Individet har også inter
esse_ av bedre lorhotd: Høyere
,sosialismen osv. Men individet har ikke i:--)teresse av å ofre seg. For den so • i1 setter
seg sjol først er det rimelig å la andre do på barrikadeneÇ
noen sandsekker eller i en kjeller.
mens on sjøl gjemmer seg
Så kan en se±ne2e komme fram og hoste fruktene - det en har
interese av.

Kommunistene rw', være vil li; til d ofre sine egnes, sin families
osv. interesser for kollektivet. Det er først når du er villig
til å kjerepc, samtidig som du er klar over at du ikke sjøl får
fr::/tene, nt du kan bli ko=unist. Dette har millioner
elev- revolusjonære vist over h-)le verden, blant annet i Norge
under kr gen.
Derfor er det feil å si at "det enkelte medlem skal erkjenne at
dets interesser er ettred arbeiderklassen." Det strider mot

den riktige marxist-leninstiske tesen om å underordne
ntereser kollektivets interesser. Det riktige
større omsorg f..)r arbei rii. erklassens interesser enn
fer sei?. sjoi_".
Den kommunistiske bevegelsen vil måtte kreve ofre. Den vil måtte
kreve at .elle deltar i. koll,)ktivets felles studier, i salg av
prcepaganda, kjemper på arbeidsplassen sin osv. Derfor er for,.
holdet mellom individ og kollektiv et viktig spørsmål, som må
avklares i dIskusjonen om partibvgginga.
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PARTIET OG =ONTE vP
Som dere vil huske, foreslo MLG og SUF (m-1) for trippelmotet
25/1 .,71 at vi i fellesskap skulle diskl'itere den svenske Baudegruppa. Kameratene som representerte MLF avviste det, ettersom
MLF enda ikke hadde klart å ta standpunkt til Baude-gruppa, men
ville diskutere spørsmålet forst.
offisielle kommentarer fra MLFs
►
Vi har ikke hørt noen senere
ledelse til Baude-gruppa, Nå er forholdet det at Baude-gruppa
blant sno allment trotskistiske standpunkter også har en rekke
feilaktige synspunkter på partiet. Ettersom MLF ikke offisielt
har tatt stilling, veit vi heller ikke hva dere meiner :Dm
disse. Vi trur ikke at dere nødvendigvis er enig med Baudegruppa, Men vi vil gjerne vite åssen dere ser på disse spørsmåla. Derfor stiller vi dem her.
Som dere veit, har Baude-gruppa krevd at frontene direkte
skal undercrdnes deres organisasjon som kaller seg "KFML(r)'.
Dvs: =--gru p pene og Kina-foreninga skal erklære at de stiller

seg under Baude-grtppas ledelse, FNL-gruppene skal støtte dem
i valgosv. (Siden de ikke har fått dotte igjennom, har de
stifta si egen "vietnambevegelse", "vennska,-)sforoning" osv.)

Etter vår mening strider dette mot alle grunnleggende prinsipper for front. Under våre forhold er fronten et middel til
å forene oss med dem som har progressive standpunkter (ønsker
å støtte FNL 01.1.), men som ennå ikke er klare til å stille
seg direkte under marxist-leninistenes ledelse. Baudes linje
or derfor ei linje for å s)litte fronten og å skyve potensielle
al l ierte vekk fra kommunistene,

Som en kurositet kan nevnes at mens Baude splitter frontene,
fuuoker han samtidig å opprette front med bl.a. trotskistene
(Revolutionrt Marxistiskt FUrbund, seksjon av den"4. InterCarlbergs "F5rbundet Kommunist"), med ei svensk
nasjonale"
anarkistgruppo og med "rebeller" fra 1968. Et mote mellom disse

grupper og Baude fant sted j_ Stockholm 18/4. Her uttalte
Baude bl o s,. at motsigelsen til trotskistene var ikke-antagonistiskog at Daude var villig til fortsatt sameirtid og diskusjoner!

Vi vil gjerne ha deres kommentarer til Baudes linje for forholdet
m,,ilom parti og front.
TORHOL=

AR3EIDERE OG INTELLEKTUELLE I PARTIET.

Et annet sentralt punkt hos Baude er at han setter arbeidere
og .13tellektuelle opp mot hverandre i partiet. Han angriper
l e d e lsen i KFML fordi fortjenstfulle kamerater sem kamerat
Gunnar Bylin og kamerat Bo Gustafsson er intellektuelle, snakker
om"den intellektuelle ,lydran i KFML•ledning=" og frir til ar
b e idernes fordommer mot de intellektuelle.
Ida koser de intellektuelle og særskilt studentene arbeiderklassen stadig nærmere.' Dette frykter borgerskapet, som
kommer med forskjellige spilttelsesframstøt.

I Norge har Knlheim_ stått sentralt i denne hetsen. For 1970
hadde han og hans furubotniker mange med seg, når de sa at
ml-bevegelsen og særlig SUF (m-1) bare var ei handfull studenter
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fra overklassen, som ville få et framtidig liv i luksus og
ikke hadde L;reie på a-ebeidsfo3ks kår. Etter e.t streikebevegelsen i 1970 er det mest hardhuda sesiaidemokrater som kommer
med sånt - andre vil nodig dumme seg u mod det.
En annen måte å splitte på, er å kjøre opp ideologer" som
Marcuse og andre, som snakker om at arbeiderkalssen er
"borgeri±ggjort" - ikke lenger revlusjonær. Bare studentene
er revolusjonære. Legg merke til klasseinnoldet i dette er
nøyaktig de-',; samme: Hiss opp arbeidere og studenter mot
hverandre - splitt og hersi:!
Vårt svar på dette er klart. For det forsto er det bare vrøvl
at den norske m-l-bevegeleen består mest av intellektuelle.
1.31-re 3 av n= 100 lokalavdelinger er på universitetene. I
. orbilndet SUF(m-l) utgjør intellektuelle under 1/4.
ungd , -)ms r
En undersøkelse av Oslo-Akershus SUF(m-l) våren ;970 viste r.tt
i gjennomsnitt -,;4(r 40% skoleelever (Ungdomsskole, gymnas,
yrkesskele), ca. 33% i fast arbeid, bare 20% studenter, og

de øvrige forskjellig (hjemmeværende husmødre o.l.) Av skoleelevene var det sto-2e flertallet fra arbeiderhjem på østkanten,
og flertallet - av dem ville seinere bli lonnsarbeidere - med

andre ord: Unge arbeidere på skolebenken.. Av dem i fast arbeid

var 2/3, eller over 20% av totalen i industrien. (Det kan egs
n e vnes at i studentlaget, så utgjorde de fra arbeider- og
småbruker .1/jem (etter bruddet i 1969) ca. 90%, mens denne gruppa
i studentassen totalt utgjorde mellom 10 og 2O%!) Ubviklinga
siden har såvidt vi veit styrka innslaget av lonnsarbeidere.
Kalheim-stande r om "bare studenter fra overkalssen" er altså
tev.
Når det gjelder ledelsen, så kunne vi lettvint avvise det mnd

å si ot det store flertallet i både MLGs og SUF(m-l)s ledelse
har nære forbindelser smed eller kommer fra industriarbeiderklassen. Flertallet i MLGs og SUF(m-l)s AU jobber fulidag.
Men dette er :rorsåvidt mindre vesentlig. Per kommunister
or bovedseka nemlig ikke om ledelsen består av intellektuelle
eller arbe:_dere, men cm den har et proletært eller borgerlig
klaseste.nd p uilYt. La ess minne om at både Marx, Engels, Lenin,
Stalin, FlaoTnetung, Enver H=ha og HoChi Mink hadde universitetsstudi e r bak sog. Det gjorcIe CL= ikke mindfe egna til å lede
arb e jderkalsse n enn kor,mune=beider Einar Gerhardsen eller
Bauclee angrep -i21 KFMLs ledelse, ba_ce
sn-kkeren ; . eder Furubotn
p?1 grunnlceg av at mange dyktige kamerater der er intellektuelle,
blir d e r for det reine Trøvl.

T forholdet til de intellektuelle bar vi alltid prinsippfast
avvist alt som kan splitte arbeidere og intellektuelle. Mot
tilhengere av Mareu3e osv, :lar vi i. ei årrekke hevda at studentene
må stille seg under arbeiderklassens ledelse. Vi har også avvist
hoyreses:laldemokra t e nes forsøk på å spille på fordommer mot
studentene.
Mange arbeidere trur at studentene hører til overklassen - trur
de får 60-70 000 kroner i året når de er ferdig osv.
Dette var sant for flere generasjoner sia, men det stemmer ikke
idag. Sannheten er at de fleste studentene nå får jobber som
lærere, onsiags finere teknikere osv. - Dvs, at de blir tilhørende lavere lag av småborgerskapet eller de blir proletarer.
Da har vi ikke rekna med det store antallet som aldri får noen
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Bare et lito mindretall får do feite jobbene.. Dette er ei utvikling som ikke står stille, men stadig fortsotter. Høyresosialdemokratiet holder dette bevisst skjult for arbeisrolk,
for å hindre dem i å forene seg med studentene.
Ut fra dette kan studentene nå gjøres til en reserve for og
alliert med arbeiderklassen dens kamp. Studenten kan ikke
Lede kamen, men deres store flertall kan vinnes for å delta
i den. Studenter bor ikke utgjøre flertallet i partiet.
Men de kan verves i stort antall for bevegelsen, og gjere verdi-

fullt arbeid for den. De kan, fordi de i stor grad kontrollere,si tid som de vil, brukes som "sjokktropper" i mye viktig
organieatorsk arbeid m.m. (F.eks.: De n gangen vi sendte skoleelever og studenter inn i storindustrien i Oslo klokka 10 om
formiddagon, med løpesedler og bilder som fortalte om politiets
angrep inc:. lergas-=beiderne. Var ikke dette i arbeiderklassens
interesse?) De k p n også bruke sine studier og borgerlige
ur.nsl:_por til å foreta utredninger for beve&lsen.

Don norske ml-bevegelson har en god del støtte hos intellektuelle
og studenter. Dette er ikke noe vi behover å 'skamme oss over,
tvert imot er det en bra ting. Vi har ei riktig linje
det
gjelder dette spørsmålet.
Bande derimot, reflekterol r hvyresosinldemokratiets og Kalh,-ims
linje i vonstrebevegelse n . Hans linje vil berøve arbeiderklassen on viktig støtte.
vi vil : : jerne høre deres syn rå Baudes kontra vårt standpunkt
når det gjelder de intellektuelle og arbeiderne i partiet.

PARTIE( P S HOLD is MKG TIL MELLONLAGA.
Holdning a til wellomlaga er et viktig programmatisk og taktisk
sporsmål for partIet(SsfLvsdt vi kan se kan Baudes syn på dette
sammenfat te s slik:
smondenes og de andre smb,)rgexligo sagas forsvarskamp mot
monoplka:)!taions angrep er reaksjonært.

de-, er fo:ilaktig av partiet å reise krav som grunner i småborgerskapets objektive behov.
når 'l et gjelder grupper som arbeider i undertrykkelsesapparatot,
sr°, er dot fel ,_iktig å støtte dom dersom de går til kamp for

bedre kår (konkret dreier det seg om stbtto til en evt, svensk
J. vil mLnne em est:parT:inb8holdning til sm åbor g erskapet og
(1:1b=dene' . yar et sentralt punkt j kam p en mellom Trotski
, g Lenin:Stal i n i tida både for, under ig etter Oktober-

rolus-,jonon. Lenin_,Stalin, Dimitrev og Mao Tsetung står
3:-el
(
konsekve nt på at partiet må vinne småborgerskapet for sog og
fremme dets krav, mens trotskistene den dag idig gjer dette
til et sentralt anklugepunkt mot marxismen-leninismen, som de
laller "stalinismen".
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Vårt syn er:
småborgerskapet i Norge særlig sm5b1Jkere, fiskere, men også
småhandlende, sirl handverkere osv., er objektivt sett proletariatets allierte. Deres forsvarskamp mot monopolkapitalen

er progressiv.
det er riktig Z vinne dem for arbeiderklassen ved at nettopp
proletariatets parti resolutt fremmer deres objektivt riktige krav.
det er r:Iktig å gi taktisk støtte til den kampen grupper
undertrykkeisesapparatet forer. Gjennom denne kan vi skape

motsetninger mellom dum og statsar)paratet og gjor° det vanskeligere å sette dem inn mot folkets kamp. Denne taktikkon bruker
f.eks. F1TL i Vietnam n5r de stotter quislingstyrkenes krav
om bdre forhold. (I Norge kun det konkret dreie seg om lavere
militært befal, politimenn e.l. Vi har her både as p ektet med
r93 vinne forskjellige slags allierte (kTirtsiktige, langsiktige,
vaklende, faste) og aspektet med å splitte fienden.)
Laude-fru-)pas linje er i kjornen trotskistisk, fordi den

akkurat som de "ge,,Tile" trotskisten° vil hindre arbeiderklassen
fra å vinne allierte og å splitte fienden. Dette er ei holdning
til melloga som strider mot Mao Tsetungs tenkning og er i
monopolkapitale n s interesser.
Vi vil gjerne hore hva dere mener om vårt kontra Bauc:e-gruppas
syn.
PARTIET OGSIKKEW,IETEN
rap-/.-)erter fra Kina-turen skal kamerat EB der ha sagt
diskus.ioner på andrre
at"massen e skaP r;:,e sin egen sikkerhet",
steder har også enkeitmediemmer av MLF sagt at MLG og SUF(m-1)
l egger for mye vekt på sikkerheten.

Ifol ge å

mener sjoisagt også at sikkerheten må bygges på masselinja.

jr1 bedre =ssene forstår Çss, kjenner OS8 o stotter oss, jo

også forsvara og bdskytte oss.. Men SIPO er etteross
Derfor mener vi et vi_ også ida{ må ta åtgjerder - særlg
-s kjule flest mulig navri for klassefienden, gjerne også forbid e lseslin jer , opplysninger om indre liv osv,
Eler'

vi ser dette som et spørsmål om vi trur rå den "fredelige og
pariamentark e , rceien" eller ra ark,eiderkalssens væpna revolusjon.
Trur v 4 - sem SF og r.,, TLs NKP - , på det første, så er skring
e olsagt unodven',1ig. Trur vj på det siste, så må vi også vente
fc;rf ,:lgo l ser. Så vidt vi bar hert, var det dette NKP ikke
hadde skjent for 1940, Den forholdsvis åpne sti/en forte til
at svart mange bra kamerater raskt ble tatt og aldri kom tilbake
fra Tyska:nd.
erfor ser vi qgså sikkerhetslinja som on del av masselia.
plikt, ikke minst overfor våre tillitsfulle sym-,DatiDet er
tilhengere,
bl.a. a holde deres navm skjult for klasseog
e,orer
fende. V r sikkerhetslinje blir også etterhverevår erfar i ng
meget godt forstått av klassebevissto arbeidere, som sjel
kjenner til f. eks. svartelistirg
Vi vil gjerne snorredere kamerater, om dere mener det er vel
ov e rveid å kjore alle artikler i Rode Fane under fullt na n?
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star.Jdpunk'iJ er riktig g
kameratone i MLFs ledelse stiller seg til
vår linjo for sikring av parti e t.
Vi-vtl-acså_g4evn
gjengitt, og hvord a n

APEN DISKUSJON VIL
9 .

• _

:d.

T-)PTDm."-)-GGT*-c"

Kamerater! La oss igjen si at vi håper dere tar alle våre spørsmtd mål ep-,) i beste mening. "Si det du vet, og si det uten
forbehold" . "Bobreidetaleren 9 men ta hans ord som en
advarsel". Apen og ærlig kameratslig diskusjon, det er det vi
trenger 20:.- å få klare linjer i partibygginga nå.
Vi er klar over at det er g,:;dtmulig at MLF-ledelsen slett ikke str,tte::
mange av do synsunktene vi har kalt feilaktige - f. eks dem
Baude-grupo. går innfor. Vel og bra, så kan det avklares i en fart,
og vi kan diskutere viktigere sporsmål. Noen saker er kanskje
slett 11-ke diskutert av dere. Fint, så kan en diskusjon komme
igang! Ul:arheter og misforståelser kan avklares, og vi kan
finne frn -! til det sentrale som vi må diskutere.
Vi mener at n'LFs hovedlinje for partibyggin:= 'er den samme som.
vr. Uenigheten kan dreie seg em underordna punkter. Det er
ikke vår rneningå rette u anklager" mot moen eller å stille noen
mot veggen, bare å få ist=d ei frisk meningsutveksling som
raskt kan fore oss nærmere full enhet.
Vi håper at kamer a tene i MLF-ledelsen vil være like freidig
når det gjelder å utsporre oss!
TRE ORGLITISI_SJOYER, NEN EN BEVE=SE.
ENTIET-KI=TKK-Em.
FRAM MOT i= XOMMUNIS r.

;,.R.T2EIDERPARTIET!
k.,G/AU, SUF(ri-l)/AU

n-
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TIL SPØRSMÅLET OM PARTI-CT
i11

BORGERLIGDEMOKRATIET OG =OLEN "FRI STREIKERETT".
Kanerater i MLF/AU!
I artiklen TIL SPØRSMÅLET OM PARTIET pekte vi på at dere enda ikke
har tatt stilling til Baudc-gruppa. Vi stilte derf:;r sp y.
or
deres holdning til Baude-gru-npas pd)litikk p:"), sentrale punkter.
Sen sak vi onsler å ta opp Ø tillegg, cr sparsnålet om kanpon.for de
borgerlig;-dcnokratiske rettighctcne. Son kjent stilte Baude-gruppa
sec i sak avvisende til slik kamp, og har angrepet vre km-lerater i
KFML fordi dc stiller kravet on fri streikerett. Da har bl.a. sagt:
KFML har "ned sin p=oll "stre4krett" licrat seg med VPK och SAP
(dvs. revisjonistene og hayresosialdenok • atene) i dess strcvan att
forsaka neutralisera arbetarklassens utenonparlanentariska kap
forvandla den till en parlanentarisk kanp. En kanp son føljer nonopolpapitalets ppelregler" (Baudisten Pctcr Deneik, se konnentarb*laG til
"KLASS=PEN2 2 utgitt av MF). Dette synet cr gjentatt seinere, bl.a.
i Gruppas avis "PROLE=EN" i samband ned lovforbudet av SACO-streike:c
naude-gruppas syn er :-.ltså klart: kampen for fri streikerett er oppor
tunistisk og tjener klasse-fienden, nonotolkm...j_talen!
entrale (: ,ickUs pnenc on platt,foten
det etter .7,71,r or)tfatninc reist tvil Om
"Fri streikerett» fra
- parolen
c'
kanerat cri i TILI/AU I sn.,nbanA

Redaksjonen beklaher . bljte fori d..''ende "l'illet" i artiklen ;-m.
ckyles- r'endring i manasttLr . a.X.stensilen var ferdigskrevet:Y
r

Vi er uenige i dette synet. I folge marxismen-leninismen-Mao Tsetungs
tekning er kanpen for denokartiet - også de rettigheter, stadfestet
av lover osv. , son folket tilkjenper seg under borgerligdemokratiet an viktig del av arbeiderklassens og folkets kamp. Vi mener ikke at
vi kan ignorere disse spørsmåla og f.cks. stille oss likegyldige til
on arbeiderklassen har streikerett osv.:
"Vi er ikke anarkistar, og det er ikke på noen måte likegyldig for os:3
hva slags styre (et er i et gitt land: Det borgerlige diktaturet i
f.rm av det bøigerligo i -da=kratiet, selv on dc denokratiske rettighet
ene og frihetene er sterkt beskret, eller det brgerli(:e diktaturet
i den åpne fz-,seistiske formen. ..Vi kommer til å forsvare hver to2.ine
av dc denokratiske vinningene arbeiderklassen har tilkjcn-yet seg gjen,
on mange års hard kamp, og vi kommer til å kjempe energisk for å utvide dem." (Dimitrov)
Vi mener Dinitrovs og ikke Baudc-gru-p7as linje er riktig, og r2t danne
utgangspunktet for 3:, artiets syn på de tilkjc=pede borgerlig-demokratiske -rettighetene. Vi ser denne kanoen son et svært viktig programmatisk spørsmål for partiet, bade taktisk og strategisk.
Taktisk: Under kapitalismen er det partiets oppgave å lede proletariatet'og folket i stadig større ka:Iper mot non0polkapitalen. Da er
det ogs av avgjørende betydning å kjem p e not alt son innskrenker
folkets muli ghet til å kl_onloe
innskrenkninger i nate- og dmonstr.sjons-frihetcn, svartlisting av ko,..inunistcr, stadig mindre streikefrihet osv. Dette-er viktig nettopp fordi klassefienden forsøker å
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riote opsvinc i klasse:',=ipen 1:-Led slike fascistiske inn. Grep. Sort Dinitrov
ett
peker
er un slik gradvis fasciserin.,::, (::jennonfort trinnvis
forutsetning og forberddelso for at
reaksjon-rt tilt , ‘k av {:angon ,
nonopolkait-:31.cn
nr3dvend.Lig innfører Jpcnt fascistisk terrordiktatur.
tiltak gjcnnonf5res nå i stadie; flere europeiske:
Og 11-rdan er situasjonen i Norge og Norden nå? Jo, -vi ser nettopp at
not streikeretten,
op .svinget blir forsokt- nøtt ned slike inngrep ,
I Dan-mr-2,rk or arbeidsretten fortaett effektiv, den
pålec,y:e streikeledere okono:-.1.isk- :knusende k jeLipebat er.. I Sverige er
51-£0-streiken nylig (våren 1971) blitt forbudt! I Norge var e-v-,ret
(Len hr.-T hatt
opi-:.-3vinge-b i 1970 bl.a. lonnsstpploven. Vi veit ociså
hindret streiker i å bryte uteVi
en vies virkning noen steeler har
kan altså ikke skjønne at det er riktig at Im::ipcn for fri streikerett
blir . rindre viktig; -på grunn av oppsvingct. Tvert imot Liene : vi cn konkret analyse av situasbonen. i Norge, 0G Norden viser at kanpen nettop-/o
k.lciaper for streikevapnct.
-vil bli avEmoret av staten, Lersen vi
-(;-,illegg Liener vi kairoen er et nodvendig ledd i kanpen for holde
-til :;ake en fantidi ..; fascistisk utvikling i Nur{:e.
Strategisk: Kampen for virkelig denokra-bi er også e:n viktig del av
kan.pen for sosialisnen. Sosia_lienen er ikke bare proletariatets diktatur ,ver klass--claen7f.Sn, nen o(_.-,så et virkelig demokrati for folket, et
grunnlewende og dyptgående denokratisk sa funn for det store flertallet av folket. OGs{f.',. på grunn av dette representerer sosialisuen et brud.
statsforner. Lenin sier:
med alle tidligere sart-fun-ris"Det ville w?,re en 6,,runnle., gende feil å tro at icapen for denokratiet
er i stand til å lede proletariatet bort fra den sosialistiske rev°1u. prolesjon eller skjule den, stille den i sky,rGen e.l. Tvert inot,
tariatet (kan ikke) forberede seg på seier over borgerskapet, uten
fore en allsideig konsekvent og revolusj=r lw1.1p for demokratiet."
tru at vi blr"legc. ,..lister" on vi kjemper for nest -mulig konsekvent
c.lbnokratialle områder, off,dored ,.,vs p oa.er arbeiderklassen fra den
"riktige"limja å "bare" kjempe for sosialistisk revolusjon, er altså
en .'".isforståelso son ikke har noL. ned lininisne å gjøre. Sakene forholder seg jo "tvert imot" son Lenin sier. Nettool-o fordi konnunistene
vil sosialistisk revolusjon er de også i dag dle nest konsekvente fork j e-L-:ip er c f or virkelig C_ enokrat i å alle orråder.
Vår konklusjon blir alts;-',,: den son trur at kr:Inpen for denokratiet
for streikeretten - står i strid ::.cd koli.-Liunis3:Len, den gjor en
stor feil. For det forete blir konE.:ekensen. at konnunstene ikke kan
da situaslionen virkelig krever forsyn::
lede krbei .:_zlorklc„sseris kanp
av de donokratiske rettit;hetene. Vi(lere tlir konsekvensen at konLïunistene blir blinde for den ff.-tscistiske faren 'og ikke kan ta
kanpcn no
ub:k,rre farlifr,
Tilsist
fase , smen. (noe historich har vist Cr
bl-; r konsekvensen :),-.så at nan skusler bor t en viktig del av km pen for
den sosialistiske revolusjonen (tenk- fooks. på hvordan nettopp kmpen
not f f.-Lscis ylen fort under parolene on nasj p nal sjolstendichet . og deriokrrlyi , i range land netto1)p har blitt det beste grunnL.',--et for opp,ret-belson av prDletariatets diktatur og sosiali--)nen.
Vi skulle gjerne ha deres ko:cEientarer til det , vi skriver her• , Vi er
oH.--å interessert i .en k°}T.Bilentar til Daudes syn på disse sporsnålene,
og vil Gjerne vite. om Co- synspunktene kr.-2aeratcr i MLF la frm i. vår,

virkelig er repres en tative. for

YTT, OM TChDERVUEDERINGER.
Vi har inntrykk av at det

vi skrev
kadcrvurderinger er noe av det
on blant kr.',:rier-)Aer i MLF. Vi har
interessen har konsentrert seg
også inntrykk at vårt syn på dette rr delvis nisfc)rstått, og, at dette
har fort til at noen ka:...lerater er skeptiske. Derfor noen kon .entarer

til oppklaring.
Vi har foreslått at en felles kadervurdering legges til grunn for
opptak i en enhetlig kw .e .:.unistisk organisasjon. Bl.a. ::ioner vi at
helt passive folk ikke bo.r tas opp. . ci et er o ; -:så nange unge kamerater
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i SUF (n-1) Sjn heller bor fortsette sitt arbeid i undonsforbundet.
„
vi har h.rt„fko-:.r.entar,.er ci.v typen: I orr;anisasjoncne har vi sv=t,fo.rbahrunn, alder, drbeidsliti )sv. Derf-Jr kan en slik ka'der;.:
vur(erinc vdnskcli roretas felles, anskcne skal -d.a. ,Jrcie sec:—

at:

•

1. MLG 9c SUF (11-1) er -)rc--anisasL2ncr mr intellektuelle. Vi vil peke
aQ denne ideen er e.n nisf.)rstelse I LLG er idag
lønnsarbeidere, 40% av alle horer ned. 74,J12:- ?_-.1est rcictæro skiktenc av industriarbeidere, arbeidere på sjukehus, det laveste lacet dv funksj=rer
osv. Over halvv)arten av nedlu.II'Lene er fagor,-;anise-rt. I SUF (r..-1) viser
den nyeste undersokel= av Oslo-lai; at over 5‘ av ned1=ene er
12, nnsarbeidcre 9 over 20% dv alle i industrien osv. Av do ea 40570 sk .10elever cr dct ovci-veldendc flertallet barn av arbeidorfilicr på østk • nten, son (:Jr på yrkesskole, unr:d0nsskolo, cy=as
oc son i dc
fleste tilfellene ikke kan stuCcre videre, nen r pralet= jo.:Jber.
Ddnne gru pa kan vel kn:-,:t kalles intellektuelle - det er riktigere d
si
dc cr arei=
sn:.1. i noen få ar sitter på skolebenken.
Vi vil
-15-dfC:7---at det prolet2ro in :2.1act i MLG og SUF (n-1)
stacl_ir oker.
rcv)luej,-)=re intellektuelle oc vi vil gjerne
Vi har in;entin
ha flere av dw q . Vi trur oså det er
å konstruere opp skiller nell-y.1 intciLlektucllc ka::-Lerateror: andre kancratcr. Kanorater i
.VIIF er skeptiske til fe114s ka r2.ervard•incer fordi dc trur "de
lektuelle son cr i f y rtall i MIG :)(:,
(,:.-1) vil behnndle ncg
lic”. Dc tar feil - bd( f)rdi dc intellekLuellc slett ikke cr
lige k=eratcr, o f-)rdi dct intellektuelle flertallet i MLG o SL2
fin=1!
(n-1)
1");-:.),rr. STT ( 1 --3 ) (Te cr GPI2.:C1 9 har fanilie
hardt
bbcr
(. tr kan ikke. -L'ol(e ned ung:(3.::1cn 9 vi er heller ikke vant til
tcripo hos .)ss. Under fclles kaderv-•irdcrinc;er vil de sikkert stille
krav son jcc ikke kan =fylle.
Til dotte vil vi si Det e-2 rikti at de fleste av våre nedlemncr er
DL

r

•

)

une oc, jobber karcku, og det er vi c1a:le fr. I M..rG 1= vi også enkelte eldre kricrate. sen vi setter stor :ris på.ion di ir vi i
5r1 flere
(y.folic
cut5jor
icrr,fl•
L
le L overr'.J te
Sii drifter nå åssen
ckdl 1 c; (- c
bcids-t-Y:
at vi 1-x?',C,ckan få gjort dc* nod-JenJice og få sitt arbeidelk ned fanilie
arbcids-vir: bl.a. ved å gj=c ting sonå skjere ned på notenss antall o': enuk ssrc for at dc slutt- cr
kr:rlerateno
ned fnr.iil i e ol:mcm.vcr s9 , -.1 er spesielt ccna for den osv. Når detcjoldc -r.
eldre kai-Loratcr 9 så vil vi un.(1.0.treice at il gCl.r ut fra prinsippet ora
l,:en kan ver.ue et en uf.-..:rc
c-; d e er c
jern.arhc_ider i 20--å..-fa. M en (kn
kL.:1 t-pubc
"
dere kaneraten er Like verdifull f r (et
a. kan dc
racd vere ner vca.-d cnn. Ci 1tcIiLTcï" 1e .
sen cl(1 rc ka-len-.,,-r; c r e
pLt, et il° problor_ior el C kr..r.leratcr har
11rcro =bold. Vi er si
vil bli loct slikjc ., de ikke vil fe sc-) prcoset, s u tidir- sen alt
det verdifulle de har å tilføre bever;elson fullt ut vil bli nyttet.
Kanerater! Vi tror altså ikke at noen bchovcr i. =e skeptiske til
kad c rvurdcringur samrIcn :led "de andre på grunn av dc rlisfprståelee.:-c
son vi I= har avvist. On man likevel niener å ha andre vektiu:e
not felles kadcrvurderincer, så er det on annen ^
bor disku.:,eres licn at disse nisf:Tståelsene blir 'landet inn.
TIT(!-; CiiGANISASjON 2- 2. - EN BEVITGELF., !
AU i SU-P (r1-1)
AU i WIJG
jV

e(..;[1 onn

SHjiTSJY1
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GJENPL=INGA AV DENS KOiTJNI STI $IE PARTIS OT,GAYITO-

Klassekampens allmenne erfaringer og en oppsummering av den siste tids oppsving av arbeidernes kampaktivitet her i Norge har fullt ut klargjort behovet for et bestemt organisert sabb: ,.nd og ledelse av kampen utover de faglige,interesseorganisasjoners område
3ehovet for et kommunistisk parti s p ringer etterhvert ut fra arbeidernes
egne erfaringer. MIF i NET ser detsom sin oppgave å utvikle forståelsen for
Ior dette hos den jevne arbeider. Derfor er det nedvendig å utvikle våre
evner til å til-fere massene marxismen•leninismen, Mao-Tse-tungs tenknings
teorier for utvikling av kampaktiv'steten og framholde forståelsen for 303alismen og kommunismen som konkret målsetting for folkets bestrebelser.
En av de grunIeggende op p gaver i arbeidet med å virkeliggjere det kommunistiske parti er å virke for denne målsetting hos de brede masser av arbeidere, forcdi det er arbeiderklassen sjel som skaper sitt kommunistiske parti
som klassens heyeste organisasjonsform, - og det er klassen som må overvåke
sitt parti, og det er klassen som vil verne om det somesitt eget.
Som marxist-leninister er det vår oppgave å bidra til å utvikle massene til
å evne dette organisatoriske arbeidet. Her er det viktig å knytte dette (91rekte til arbeidernes kamperfaringer.
Ved årets streikekamper f.eks. var det marxist-leninistenes oppgave å for-syne massene med o pp summerte kam p erfaringer som påviste nedvendigheten av
ssi c lle org anisstswenore for kampen. 5breik e komiteene var riktige
iitak - og ner uuviKleu arceiderne silLe evner til kOnspirativu aroeil il, til illegale aksjoner kombinert med åpen legal konfrontasjon, og deres
virksomhet i ldnnskampene blei knyttet til politisk forståelse for taktikk
g strategi. Evnene til organisert dsiplin og til å sk
demokratisk sentralisme utvikles og man vinner innsikt i å avslere kapitalismens og borgerskapets egentlige karakter.
Ikke minst er konfrmtasjoner mellom arbeiderklassens interesser og revisjonismen og sosialdemokratiets muldvarparbeide i arbeidernes op pbygging av
klassekamporganer viktige erfaringer.
Borgerstabens styrke eg svakheter avdekkes gjennom kampen og grunnlaget fer
mer omfattende strategi og bedre taktikk legges. Bevisstheten om heyere og
mer slagkraftige organicasjonsfo=er utvikles.
Under utviklinga air den organiserte kamp utvikler også arbeiderklassen kadrere. - og disse kadrene vil klassen sjel avgi i sin tid som sitt bidrag
også til det kommunistiske parti.
Derfor er det marxist-leninistenes oppgave i dag å være ledende i å påvirke
denne utviklingen ved å Lili-dre de sammenfattede teoriene :.or klassens
kamp - marxismen-leninismen Tao-Tse-tungs tenkning.
Vi avviser tanken om at vi - dagens marxist-leninister - skal etablere vårt
lederska p over hodet på massen, - vi skal tilfere våre ideer og vi skal bistå massene i dens organisatoriske o ppbygging av partiet både ned kadrar
og m e d politisk-organisatoriske orfaringe:-. På samme vis vil marxist-leninistene medvi rke til d p-eaelse av 3.-beilorkomiteer som grunnlago-6 i den nasjonale kam p mot iLperialistisk underrykking slik at klassen vinner he6emoni i det nasjonale politiske spersmål ut fra sitt klassegrunnlag og under omsyn av den proletariske internasjonalismen. Videre må marxist-leninistene - utvikle forbindelsene til de h sivp roictære grupper i folket som
småbende r , fiskere og de deler av wnåborgersk'pet som i dag trues med und e rtrykkelse eller utradering av monopolkapitalens fremstet, slik at dis•
se blir forbundsfeller for arbeiderklassen i dens ledelse av folkets kalp
mot monopolka p italen og imperialistenes framstet.
MI P i NKP ser det som sin o pp gave å bistå arbeiderklassen i dens organisatoriske oppgaver i klassekampen slik at grunnen legges for et arbeiderklassens :LommUnistiske parti i Norge. I denne opp c.;ave vil vi styrke samarbaidet
med andre maxist-loninistiske organisasjoner som SW-ml og MIG for å realisere dette mål.
Vedtak fra landskonferanse i MIP i oktober 1970
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K01ENTAR TIL ART. ARBEIDERKLASSEN OG GJENEEISINGA AV DENS KOI= ,TISTISKE
•

Dokumentet "Arbeiderklassen og gjenreisinga av det korimu.nistisk e
organisatoriske ledelse" har vist gjenstand for bertttiet kritikk fra
.de andro ml-organisasjonene, nen det har ogs vcr3rt gjenstand for alvorlige misforst å elser. Vi finner det derfor riktig å legge fram fûlgende
kom:acntar som ble gitt til forslaget i beretningen fra MIFs SK og AU på
MIFs siste landsmøte:
"MLFs Sk har videre diskutert spersDAlet on bywinga av det ko=unistVi har fått
iske parti ned kameratene fra SUF (n-1) og MLGs Sli
kritikk for vårt vedtak "Arbeiderklassen ,:)g gjenreisinga av det konraunistiske Partis organisatoriske ledelse" fra disse Aller. Vi har mottatt.
et 16 siders dokument son uttrykk for deres meninger on dette sporsnhl.
Dokumentet tar dessuten oPp en rekke forslag til prinsippavkiaring i
forbindelse med partibygginga slik disse organisasj o ner ser på det. (Vi
gr ut fra at dokumentet glenspeilor SUF (m-1) og MLGs lodclses syn) (Dokumentet cr tilgjengelig for representantene på landsmøtet etter de
regler landsmøtet fastsetter.)
MLFs SK vurderer vårt vedtak på siste landskonferanse son c
ttrykk f:.)r
den organisatoriske op-,Faven ved partibygginga og derfor ufullstendig
(Kritikken fra SUF (n-1) og MLG er derfor delvis på sin plass - også
påstanden on at det er ufullstendig fordi det, om overskriften antyder,
bare dreier seg on ei side ved partibygginga).
Men nr det gjelder hoved prinsippene for nettopp den organisatoriske
sida ved oppbygginga - arbeiderklassens aktive nedvirknin(; - sa star vi
på den. Talls SK har - på vegne av'organisasjonen - tatt sjølkritikk for
at vi (ut fra at eet cr helt nødvendig å føre spørslet on (;runnarbeidc,
i klassen ut) ikke har satt resolus14-mcn inn i sin riktige politiske
sarnenheng, 0g derfor har fort til at språk son kunne misforstås når
'_et gjelder isolerte teser.
MIFs SK loger derfor fram et forslag om strategien i partibygginga
som i hovedsak markerer vårt syn - rpolitick og or g anisatorisk - santieig som det skulle klargjøre vår hovedoppgave frnnovcr 9 og plattforma
for samarbeidet med de to andre ML-organisr.:.s j IneneTri(Forslaget det refereres til om srategien i partibyg(inga er gjengitt
i Fellesbulletin nr.2 s.
)
AU MLF
SAM_ABBEID MED ANDRE MI-ORGANISASJONER.
-----------

Samarbeid. mellom mlorgsnissjoner bygger på enhetlige studier og
praktisk arbeid i klassekamp, for å avdekke motsigelser i, og sc3rtrckk
ved de forskjelli g e organisasjoner. skape grunnlaget for en enhetlig og
korrekt linje i massearbeidet, slik at arbeidet resulterer i et krav
fra arbeiderklassen om oppretclse av der revolusjo=re kouimunistiske
part.
Fra MLF-bulletinen.
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UTTALEWE.2 OM PRINSIPPE2, IDANNELS 2- NAVE'2KOMIWNISTISKPARTIiNOR . E.
t ati.
blineont revolusen,,.må det .tfines_et . kon nunistiskpr
"Skal det bli noen revolusjon, rå d'et i'inr:eS e-C reOlusjonært parti, uten
et parti sore bygg er på den marxist—leninistiske revalusjenære teori og son
er av narxist—leninistisk revolusjonær type, er de+, ,jusulig h leee arbeider—
klassen og de brede folkemassene i kampen fr:r åt. kuna43-Inperialisnen og dens
lakeier," (Sitaten e s,l)
—

Det kommunistiske parti er nødvendig for å organisere arbeiderklassen og lede
_folket i klassekanpen, Idag står dagskreva og den økononiske kampen i brennpunktet, ielorgen vil det lede den væpna sonialistiske revolusjon og proletariatets diktatur,
Idag er klassekampen i oppsving, men den norske arbeiderklassen og folket har
ikke noe kommunistisk parti. MLF ser det som sin hovedopngave sammen med de
andre marxist—leninistiske organisasjonene, SUF (m-1) og 1 ,11,G å arbeide for
opprettelsen av et komelunistisk arbeiderparti på grunnlag av marxismen—leninismen—ao Tsetungs tenkning.
Situasjonen tkver en enhetliL:_marxist:Tleninistisk.organisasjon.
Det kommunistiske a7-bêiderparti kan ileidiertid ikke dannes "over natta", det
må et omfattende forarbeid til. Motsigelsen mellom det bevegelsen er idag og
partiet må loses av en enhetlig marxistfdeninistisk organisasjon på grunnlag
av de eksisterende mi—organisasjoner. Situasjonen i ml—bevegelsen og i klassekampen gjør det nødvendi g' og mulig raskt å skape en slik organisasjon.
Utvildinga hittil har vist at både det partibyggende arbeidet og klassekam—
pens interesser best ivaretas av ett_
ikke tre sentra. Den enhetlige ml—
organisasjonen må ta ledelsen i partibygginga. Etterhvert som den blir sterkere nå den også ta på seg flere eg flere av partiets oppgaver når det gjelder', stille seg i spissen fer og lede massenes kamp.
Proble:Dene ved dannelsen av en enhetlig organisasjon må leses av alle medlemmene i bevegelsen gjennom felles dis. us Son.
Betvninun . avsamarbei i hele ml—beye_u,lson,
vil; tigsta grunnlaget for don enhetlige ml—organisasjonen er det samarbeidet som idag foregår mellom ;s1~,nis;i5onene. Let samarbeidet som itlag
foregår i ml—bevegelsen peker framover mot en enhetlig organisasjon. Derfor
vil. MLF arbeide '2or å styrke dette samarbeidet, særlig på følgende område 's:
:fell es,studier, felles aksjoner, organisatorisk samarbeid på alle plan og
felles diskusjon< r°

Konkrete samarbeidstiltak om felles industries ler er feeks et viktig tiltak
og kan opprettes på kort sikt.
Stor os: kameratslig. diskusjon _103er motsifreisene.
Det finnes nå motsigeiser i ml—bevegelsen. MLF mener at disse motsigelsene
må løses gjennom en ster og kameratslig kollektiv diskusjon der alle sakene
legges fram for medelemmene. I)iskusjonen har fått et godt utgangspunkt gjennom utgivelsen av Fellesbulletinen, For å føre diskusjonen videre påligger det
a l le de tre organisasjonene et ansvar for a få til regelmessig utgivelse av
bulletinen, MLF vil oppfordre alle sine medlemmer å sende inn innlegg for å
b5dre til diskusjonen, og organisere fellesmøter slik at diskusjonen går på
"kryss og tvers' ? mellom orgaiÅisasjonene,
At det finnes motsigelser er ikke en dårlig ting: "Uten motsigelser dør par—
tiet" (Mao Tsetung). Diskusjonen vil kunne løse mange spørsmål som vi bare

uklart kan svar' på nå. Er. forutsetning for dette er at kampen føres ideologisk og politisk og ikke ette organisatoriske skillelinjer, MLF ser det som

fremme en
aktiv ideologisk kanp c En slik kamp vil ikke føre
s in oppgave
til splittelse mellom organisasjonene, men til styrket enhet og økt politisk
forståelse. Derfor peker diskusjonen og den politiske kampen framover mot det
kommunistiske .a,rb-åiderpartiet,
Vedtatt på MisFs og MLGs landsmøtw . i juni 1971.
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Politiske r e tr-;rg
seler'
•

iler

for kampen not EEC

eg

dyrtid.

det norske folkets politiske og
14:.‹.,C representerer et imperialistisk angrep
økonemiske interesser. For å nå sitt mål - maksimal utbytting av den norske arbeiderklassen - må imperialistene i 3.TIC ned de 7est-tyske monopoler i spissen,
bryte i stykker Norges nasjonale suverenitet, Det norske storborgerska p opptrer'

som imperialismens agenter og samarbeidspartnere i Norge.
Ved å velte stadig større byrder over på folket, gjennom beskatning og dyrtid?
forberedelcin norske storkapital seg på nedlenskap.i Ej:X.
Kampen mot EEC må derfor rette seg not de økonomiske markedsforberedelser og forsvare det norske folkets rett til å rå i sitt eget land.
Sp.mtidig må det føres kamp mot den borgerlige nasjonalisme, som Vi bl.ao ser i
Folkebevegelsens ledelse og som har til hensikt å forsone folket med dagens ut-

byttersanfunn.
2. T kampen on EEC-nedleskap går hovedmotsetningen uellon monopolkapitalen og deler
av det øvrige storborgerskap på den ene siden - og arbeiderklasseh, småborgerskapet og deler av borgerskapets lavere lag på den arnen.
Kampen mot
kan bare vinnes om hele folket, ned arbeiderklassen`; i spissen,
mobiliseres til en slagkraftig og kompromissløs kamp, på tvers av alle parlamen-;-:
taristiske illusjoner.
Arbeiderklassen kan bare spille ledende rolle i denne kampen gjennom solidarisk
støtte til de småborgerlige lags rettferdige kamp mot storkapitalen og iuperia J
lismeno Gjennom et fast kaupfelleoskap ned arbeiderklassen og under dens ledelse,
vil snåborgerskapet gradvis kunne kvitte seg ned illusjoner og rank:.` jonære forestillinger. En politikk son tar sikte på å isolere arbeiderklassen fra småborgerskapet vil innebære en avgjørende svekkelse av klassekampen både på kort og lang
sikt.
3, Arbeiderkomiteen mot EEC og dyrtid representerer den riktige og nødvendige antikamplinja til EEC-motstanden. Det er konmunistenes sentrale oppgave
å bygge ut Arbeiderkomiteen og styrke len politisk og organisatorisk over hele
landet, ?et må legges stor vekt på å utvikle sterke komiteer lokalt på arbeideplassene og i bostedsdistriktene. Den revolusjonære ungdom i skolene og andre
opplæringsinstitusjoner må trekkes med i kanpen.
4. Det er nødvendig å utvikle en allsidig taktikk overfor Folkebevegelsen; med ,e.
sikte på å styrke kanen mot ledelsen og trene medlemmene over på Arbeiderkoniteens linje og til dens organisasjon, Denne riktige linje ble klarest markert
ved Arbeiderkoniteens handlemåte i forbindelse ned Folkebevegelsens aksjonsuke
og ved demonstrasjonen den
1971.

Flere stedet har marxist-leninister, gjennom også å delta i Folkebevegelsen, oppX
nådd store resultater i g aupen mot ledelsen i Folkebevegelsen og utviklet medlemmenes politiske bevissthet.
Spørsmålet on medlemskap i Folkebevegelsen er et taktisk spørsnål: Det må vurderes lokalt og i spesielle tilfeller hvorvidt et medlemskap i Folkebevegelsen er
formålstjenlig.
Derhvor narxist•lenini e tergår inn i Folkebevegelsen, nå det aldri gjøres tilt
fortrengsel for Arbeiderkomiteen= oppbygging, men tvert imot ta sikte på å styrke
denne ved å rekruttere medelenmer til Arbeiderkomiteen.
50 Kampen mot EEC er en del ny kampen for den sosialistiske revolusjonen. Det er
mulig for folket å stoppe 1C-angrepet, men bare sosialisuen kan skape virkelig
politisk og økonomisk frihet for folket.
Det er derfor av avgjørende betydning at kommunistene kaster,. .lsine krefter inn
i kampen ,2ot EEC, utvikler en isassebevegelse nou kan legge gri/nPlaget for en
varig enhetsfront not USA-imperialismen og dens lakeier.
Gjennom sin deltakelse i kampen mot ESC styrkes den
sen og arbeidet ned bygginga av et nytt parti.

narxist-leninistiske bevegde,

Vedtatt på M.L.Fs og MI,Gs landsmøter juni

1971.
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RETD-ort fra Kina-turen
v/en kamerat fra MLF
PL.f.drste :rute i gruppa 11 ...emmeos en kaMerat fra SUF(m-1), fdr avreise 9 skjedde fdlgende en kamerat fra SUF' (m-1) var moteleder og
sPurte . hvemsomehadde greie på fotografering. Veen rakte opp ..h-andes,
og kameratenefT?,S.U.F .( m-1).sa at 'de 'Skulle'Vrd'fOtdi3Pa'MtFs reiro
som ikke var klar over hvordan det skulle organiseres sa at hun gjerne ville ha med fotoappo av hensyn til Vennskapssambandet. Kameraten
fra SUR:(m-1) sa at fotogro ville dekke alle behov, også sambandets og
at det var forbudt for andre å ta. med fotoapoaratero Og, han fortsatte:
'Når noen vil ha med egne fotoa p p. så er det bare fordi de vil ta
bilder av seg sjmforan bruen, statuer oolo Det er erfaringene fra
Albania turen og dessuten ville ikke kineserne like det heller!?!"
MLFs repro erklære seg enig i ordningen med fotogro, men satte som
betingelse at Vennskapssambandets og MLFs behov for film og lysbilder
ble dekket, Hun kritisete kameraten fra SUF(m-i)s form for argumentasjon-og sa at den lå på. et så. lavt nivå at det burde være utillatelig
mellom marxist-1,sninistero Videre at en mekanisk overfdring fra erfaringene på Albania-turen var et uttrykk for skjematenkning. På
lede.rJtet kort tid etter med flere kamerater tok MLFs repro igjen
opp il,nne kritikken og sa et en argumentasjon med inneby g de insinuasjoner burde være fremmed for ML-ere og at en slik, argumentasjon var
skadelig for kameratskaeto Og videre at den ureflekterte overfdring
av erfaringer fra en foreteelse til en annen - ga uttrykk for mekanisk
tenkning og var en tilsedesettelse av det faktum at enhver foreteelse
- ved siden av sine fellestrekk - også har sine spesielle særtrekk.
DEt kom aldri noen selvkritikk på dette og metoden med utskjelling
og grove insinuasjoner holdt seg under hele turen.

av ledelse
fdrste gru p pernJte ble det også valgt ledelse. Det fore g ikk slik
En kamerat fra SUF(m-l) foreslo kameraten som ledet motet, mdtelederen
fore s lo en anno kamerat fra SUF(m-1) og kameraten fra MLF 0 MedieMmenes
s yn Lle ikke utesket og ingen sa noeo Og det er forståelig. Lttersom
kameraten fra 'JIJ.F(m-l) som moteleder la fram sine forslag fdrst, uten
å hdre om det var noen forslag igruppa så kom de i den situasjon at
hv i s de hadde hatt noen dnsker så måtte de ha. blitt stilt som motforslag til de forslag kameraten fra SUF(m-l) hadde. Ln van s kelig stilling ettersom kameraten fra. SLF(m-1) ikke bare var foreslått -gil
gru p peleder, men også vr:4r medlem au . 5K. Det er mulig at H et ikke fantes andre dnsker, men om det var, så. j hadde de i alle fall liten
sjan s e til å komme fram. M.Ls repro sa at Lun helst ville sli p pe å
være med i ledelsen, men det ble ikke godtatt. Men da gru p pa kom til
Peking ble hun ikke innkalt til et eneste :Liermdte, noe som ble
sterkt kritisert av gruppas medlemrer. Kameraten fra I VLF be om en s amtale med de andre i ledelsen, og ba om å bli ldst fra vervet s om leder
når hun s å al l ikevel ikke ble innkalt til mdtene, Ledelsen vnr eni g i
på gruppemote (-p lenum). Pået
det og 1 )4 dg. senere ble det st;.Tdfest
MLF s re r)r, virket dvalget av ledelse som om det var planlagt på for.klrid av andre organer noe som siden ble bekreftet av en kamerat fra
SW(m-) som sa "Du MP være i ledelsen for det har ledelsen i SUF(m-1)
av kameraten fra SUF'(m-l) p å plenumcmdte
tem FI Ln ut t__.
Le s temt n
i Chingkai tyder på det = yle. "Hvis dere tror at jeg er valgt til
leder fordi jeg er flink til å. ordne med billetter og slikt, da tar
dere feil."
Vala.

Avvisning av alle andre erfarin g er enn sine
Gjentagn e ganger kritiserte MLFs repro det hun karakteriserte sort

"froskementalitet". Frosken sitter i sim dype brdnn, ser på det lille
stykke himmel, og sier til seg selv'Stdrre erfaringshimmel enn den

leg e er 9 finnes ikke."

.,-
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kommer. gru-p6elederne: inn og gir neskjed om gr-up p emdte neste dag og det som
skal behandles er h overkameratslig op p tred e n med kineserne'. Alle
blir paffe og spdr i munnen på hverandre: "Hva er det?' Men gruppelederne
glipper hemmelighets.fullt med dynene og sier: 'Det får dere vite i morgen".
Og gikk. Tilbake satt den desorienterte masse og hadde i allefall fått
uttrykkelig bevist at masse, det er bare 'masse' men ledelse det er V.I.P.
med store bokstaver. Borte var den hyggelige stemningen og spekulasjonen
fldy vildt: Hva for galt har vi gjort nå?
Kan det være at vi sang sammen med kineserne den kvt_lden etter at ledelsen
hadde lagt seg? Kan det være at vi sang den sangen om demokratisk sentralisme? Slik undret man seg. P? ct dycblikk hadde stemningen forandret seg
til en situasjon som ligner den som Jenscn.bestkriver i E p p, Orvill( i
1934 og Samusjkin i VI, hvor det lille alminneslige menneske et byeblikk
glemmer det store altovervåkende dye og oppfdrer seg, ja, som et alminnelig
menneske.
Og neste dag på grup p emdte var alle mer eller mindre spente, nå skuille m n
endelig få vite hva det skjulte seg under det mystiske "overkameratslig
o p ptreden med kineserne'.
Men der tok man feil. Ikke et orc-i om dette. Droppet. Hvorfor? Se det er det
ingen utenom de innviede som vet. For messen er dette skjult under de
'flere lag av hemmeligheter'.
På motet ble i stealen behandlet samtalene ved bordene under middager med
kineserne, Foranlednin en til dette emne var at ledelsen nå hadde oppdaget
et vertskapet ikke stilte tilfeldige spdrsmål. I forbndelse med d:tte tok
MLFs repro opp kritik av samtalene ved sitt bord ; hvor hovedsakelig lederen hadde ordet og, nevnte et eks. fra Shaosjan hvor PLA mannen hadde rettet
et direkte spdrsmål til en kamerat fra MLG om når hans organisasjc)n ble
dannet. Kameraten begynte å svare men ble straks avbrutt av lederen som
overtok hele forklaringen. MLFs repro mente et dette var kritikkverdig og
ble stilt direkte til kameraten fra MLG så var det ingen
at når sprir. små
tilfeldighet, og hun ba gruppelederen bringe denne kritikken til lederen og
be ham om å ta det opp på et. plenumsmdte. Det ble gjort etter at lederen
hadde snakket med kameraten fra MLG, men på plenumsmdte kunne ikke kameraten fra MLG huske at han noen gang var blitt avbrutt av lederen. På direkte
spdrsmål fra MLFs repro innrdmmet han i midlertid at han muligens var blitt
avtrutt, men tilfbyde at det hadde lederen rett til som leder og dessuten
forsto ikke kineserne kameraten fra MLGs Hdyanger-dialEkt.
pet fins en rekke endre eksempler på stil og arbeidsmetode som etter under12p_gr,nedes mening er _ L(ilf,kti2, som for icks. uttalelsen om at 'Partiet s k:a-T:"LaLL.2.71=1271", 'Ln kan ikke lyt .c til massenes all e hande meninger" -2211121=t,-11 Maos tese om at "det t2FTTFT'or en intellcktuell å bli
analysen
d(t nor1 ke
rev6lus'onær
a pevne
Sosialdemokratiet etc. ete._Men det ville fdre for lsng -t.
På fdrste plenumsmdte i Peking tok MLFs repro opp fdrgende kritikk:"Denne
delegasjonen er sammensatt av de tre ML org. og styrkeforho l det er trolig
også representativt. Dvs. med SUF ml som dominerende element. Og dermed er
det også SUF mi l s arbeidsmetoder og stil som blir praktisert i denne delegnsjonen. SUFml som har gått fra seier til seier og hittil ikke har mott
motbdr eller nederlag av noe format, har etter min mening utviklet visse
.genskaper som ikke er til gode for det partibyggende arbeid, scm må bygge
på likestill i ng av ML orge Don praksis og metode som vi har sett innenfor
delega s jonen er etter min mening et bevis for at det i SUFmls ledelse finneL so en tendens til gruppesPvinisme og gruppehovmod som tilsidesetter andre
org, avviser andre erfaringer enn sine egne, avviser å lytte til massen
og avvi s er massens historiske rolle som den som skal gjennomfdre den sos
.,7volu s jonen. Jeg vil sitere en kamerat fra SUF(m-1)s SK fra en tale i Ull.
Han sa: Kamerater, det vi kunne trengt nå var et skikkelig nederlag så vi
ikke skal bli tilbbyelig til a. stikke nesa i været."
Dette vi s er at man innenfor fortundsledelsen er oppmerksom på faren men at
den ikke er blitt tatt alvorlig nok ettersom denne praksis fremdeles pågår.
Jeg vil også stille spdrsmålet: Kan vi ha to linjer i vår praksis? Ln innad
og en utad? Hvis linjen i pariet skal være linjen med kommandering og diri-
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gering., kan vi da grefe - å ha en annen linje utad.werfor arbeiderklassen?
Jeg tror nei.
En arbeider som 1-,&:1.6 sitt liv har livnært seg selv med sine egne henders
arbeid er et meget selvbevisst menneske. Han ler seg ikke dirigere og har
ingen respekt for selvbestaltede autoriteter. For å kun n e lede arbeiderkiRssen f= til den sos revolusjon er det nddvendi gha en riktig stil
og metode, ikke bare utd, men også innad i organisasjonen, Derfor er det
nddvendig mcd kritikk. Denne kritikk tok jeg opp ved flere hdve.
Sitat: 'De-t er massen som er de virkelige heltene. Vi tror at vi er kloke,
men det er vare en som er virkelig klok og det er massen. Den som vil lede
massen, må fdrst lære av massen, den som vil lære massen må fdrst bli massens elev, For å lede massen m en lytte til massen, dens dnsker, krav og

begjæringer, summere. disse opp og gi det tilbake til massen i form av . politikk, Og den som vil lede massen må ikke
frykte massen." Sitat fra on
artikkel i Peking Review nr. 33/66.
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at "kameraten fra :' 1 .LF informerte•om og diskuterte problemer i tri p pelsamarbeid med menige SJF(n1)ere og flere under Kinaturen. Dette gjelder-saker som det ennå ikke er enighet om som f.eks0 den planlagte =demonstrasjonen i sept. og motsigelser i SU."
at " l edelsen fra gavepakkene kutta Rdde Garde og Ride Fane og bare
beholdt KT".
at "kameraten fra MLF under en samtale på flyplassem i Kanton med formannen i Kantons revolusjonære komite, der lederen for gruppa på vegne av
gruppa fdrte ordet, tok ordet og la fram en stikk motsatt op p fatning av
lederen. I s-.1k gikk det p å at lederen overfor den kinesiske kameraten
hadde påpekt skjerpinga av klassekampen i Norge, de kende provokasjonene
overfor m=lere, overvåking osv, og p åpekt vår linje med å styrke lale,gal iteten og der
kameraten fra I.F uforberedt greip inn med å på,peke de "relativt fredelige og demokratiske forhold vi lever under".
'k.t "det i den aller fdrste tida blei gjort enkelte feil på framgangsmåten ved spdrsmålsstillirga."
Særuttalelse av en kamerat fra SUF(m-1) og en kamerat fra MLG.
En kamerat fra SUF(m-1) påstår at kameraten fra MIF smugla anti-sovjetisk litteratur (angående Sovjets grenseprovokasjoner) - på tvers av enstemmig vedtak.
t kameraten fra h12 uttalte at hun utad ville ta avstand fra en kritikk av de kinesiske kaneratene, som de bvrige ville legge fram på oppfordring fra kineserne. Kritikken blei av den grunn ikke fdrt fram.
3. &-t kameraten fra Ti.LF påstår at en kamerat fra SU P (m-1) overfor henne
skal ha sagt at han var sendt med direktiver fra SUF(m-l)s AU om at hun
skulle sitte i ledelsen i Kinagruppa, til tross for at kameraten fra
SUF(ml) gjentatte ganger har tilbakevist dette.
40 At kameraten fra MLF bl.a. har sagt om masselinja at "massene skaper
sitt eget parti" og "massene skaper sin egen sikkerhet".
5 At "kameraten fra MLF i ldpet av de fe r . fdrste dagene ikke blei innfdr lede .rs p drsalet var avklara".
kalt til ledelsesmbte
Kommentar fra en kamerat fra MIG og en. kamerat fra SUF(m-1) til enkelte
uttaleljer - v kameraten fra
Under et foredrag om kulturrevolusjonen i Shanghai med ledend e kamerater blei vi oppfordra til å ko= med kritikk. Lederen for gruppa kom da
med en del saker som han mente mangla ved industriutstillinga, m e n presiserte at dette var hans personlige mening. Kameraten fra MLF hevder at
lederen framla saka som en "kritikk på vegne av hele gruppa uten diskusjon."
ikke vil lytte til massene". KameraSpd r smålet om at =(m-1) og Ti:
ten fra MLF hevder at en kamerat fra SUF(m-l) og en kamerat f r a MIG i to
isolerte tilfeller skal ha sagt dette. Det fdrste tilfellet gjelder en
busstur i Shanghai, hvor det kom o p p en diskusjon em masselinja og partiets rolle, og hvor alle tre deltok i diskusjonen. Det andre tilfellet var
under et gru_ppemdte på toget i Sibir, hvor kameraten fra MIG ledet motet
som summerte op p erfarin g er med partiets ledende rolle. Kameraten fra MIG
som bare tek opp masseforeslo, etter et innlegg fra kameraten fra
linja, at masselinja bare skulle diskuteres i samband med partiets ledende ro l le. Det var ingen innvendinger mot dette.
3 1bde Garde og Rdde Fane blei kutta ut av gavepakkene fordi ledelsen
mente at de tinga som blei gitt til de kinesiske kameratene skulle ha
tilkn y tnin g til stedet vi besdkte. <J( som blei beholdt, inneholdt bl.a.
den viktige 20mai-erklærin g a fra formann Mao. Kameraten fra I'TL2 kritiuten at hun var spurt. Men ifdlge den enhetUse r er at RF blei kutta ut
pa
som vi hadde - eg som hun var enig i - måtte
ge organiserin g a av grup
dette være et ledelsesspdrsmål.
4. I Tientsin bestemte ledelsen at det på et mbte med arbeiderveteraner

nr

fram et typisk eksem pb1 på undertrykkinga i Norge og på
skulle l egges
dr.ike eksempler var gjentatte ganger blitt diskutert
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alle medlemmene av grua. Kameraten fra MLF påstår at hun blei forbigått
ved denne anledningen. Ledelsen hadde imidlertid ikke hdrt at kc,:n=ben
fra NLF hadde noe slikt eksempel og tenkte derfor ikke på henne i denne
forbindelse.
Det blei gjort enkelte feil på framgangsmåten ved spdrsmålsstillirga i
den aller fdrste tida. Disse feila blei kritisert i Peking og det blei
enighet om en ny framgangsmåte. (Kameraten fra MLF sa seg ikke uenig)
Denne gikk ut på at vi fraksjonerte om spdrsmåla for å finne ut hvilke zm
som burde stilles. Det viste seg seinere at kameraten fra M 1-. 77' var uenig i
denne fram g angsmåten. I -1J.nghai sa hun at alle spdrsmål burde stilles gode som dårlige. Noen andre var ikke enig i dette, sjdl om det kunne være
uenighet om kti..hkrtespdrsmål.
Kameraten fra
hevder at en kamerat fra S1JF(m - 1), lederen, skal ha
sagt. at "partiet skal stiftes til våren -71". Dette er ikke riktig Den
linja l edelsen kjdrte under hele oppholdet i Kina, var at det skuile dannes et forbund som skulle forberede danninga av et j3rti. Tids punkt blei
aldri nevnt.
7 Kameraten fra P= kritiserer lederen for at han skal ha sagt at han
"ikke er valgt til leder av gruppa fordi han er flink =d billetter". Og sjdlsagt skjedde valget av ledelse på politisk grunnlag.
8 kameraten fra MLP påstår at det uten diskusjon blei bestemt at det skulle være ei fast fotogruppe på turen. Det blei diskutert, og kameraten fra
Y:LF sa seg enig i dette mot at Kinaforeninga skulle få bilder. Å hevde at
"folk egentlig var uenig i dette forslaget, men turte ikke si noe" er i
hb g grad å undervurdere demokratiet og medlemmene i gruppa.
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CD TU‘L d.N 'P A 1.I T KAMUAT T,',N
1vIF r s" Rt-8? -1-)0 Ei rr FR
Ved årsski:11'tet dro jeg fra 0s1, og badde i en tid me g et små millif,,heter
til a få informasjoner i det som skjedde i tri p pelsamrbeldet. Pdrst i
april 21kk jeg tilgang til ka::ieratenfra 11, F
- 's K- inarapport, og referat
fra mdtet der den blei kommentert. Beklageligvis har dotte svaret derfor
kommet seint.
Fdr jeg tar opp denne rapporten, vil jeg gjerne uttr ykke min respekt for
medlemmene og ledelsen av TLF. Jeg håper at samarbeidet skal bli styrka
og ikke svekka av den diskusjonen som nå er igang, og såvidt jeg skjdnner
fdrer ti l stdrre enhet i ML-bevegelsen. Det er beklagelig at kameraten fra
LF's rap p ort tvinger meg til å markere meg meget skarpt mot mye av det
hun sier, og -å en rad p unkter peke på at hun sjdl burde vite at det hun
ksriver ikke er riktige Jeg vil understreke at dette ike er noe angrep på
organisasjonen HIF, men bare en tvingend2 nddvendig markering mot en kamerat som har gjort feil.
Jeg skal hor kommentere rap p orten punkt for punkt fdrst, og deretter gi en
helhetlig kommentar.
Kameraten fra MLF tar innledningsvis o p p det fdrste motet KIna-gruppa hadde i samband med det forberedende arbeidet for avreise. Det eneste som berdres i denne forbindelse, er spdrsmalet om fotografering og valg av ledelse. For sammenen g ens skyld er det nddvendig å peke på hva motet i sin
helhat tok opp, og litt hva somgikk forut for det. SUF(m-1) fikk tidig på
sommeren tilbud fra de kinesiske kameratene om a arrangere ei reisegruppe
til Kina. Ut fra prinsippet om at det i Norge eksist e rer "tre organisasjoner, men en ml-bevegelse" mente vi i sentralkomiteen i SUF(m-1) at det
var riktig å innby også kamerater fra MIG og TVILE til å delta i reisegruPpa. Fra KruG viste tilbudet seg å være aktuelt for tre kameraters vedkommende, mens bare en kamerat fra MIF hadde anlening til å delta.
S3den kamerater fra den norske ml-bevegelsen med dette hadde en enestående
an l edning til å studere Folkets Kina på nært hold, vurderte vi det fra
-P drste stund slik at turen både p olitisk og p raktisk måtte forberedes grundig. Som kommunister vurdert,: vi det også slik at erfaringer fra tidligere
r e iser til Kina og Albania måtte oppsummeres grundig, for å gi oss et best

mulig utgangspunkt, noe som seinere viste seg å vær.) svært fruktbart.
Undertegnede var den som ftkk
M7P(m-l)s side til å innkelle
grup pa til konstituerende mdte og dermed ta initiativ til det omfattende
forberedende arbeidet som var nddvendig.
Det fdrste m'itet b l ei som kameraten fra !!1.2 nevner holdt hos en kamerat
f ra SUF(m-l). Undertegnede hadde forberedt dagsorden o g studier for mdtet,
som gikk på formålet med turen, praktiske problemer med reisemåte, retningslinjene for de politiske forberedelsene, behovet for gruppeinndeling,
behovet for ulike spesialister som hadde ansvaret for foto o.l. samt valg
av ledelse. Kameraten fra P -1,2 kommenterer bl.a. motets behandling av foto-

p;rafering og filming. I sin rapport omtaler kameraten fra J4IJF denne saka
slik:
Kameraten fra SUF(m-l) var mdteleder, og s p urte hvem som hadde greie på
fotografering0 lToen rakte o p p handa, og han sa at de skulle være fotogruppa.
II

Hensikten med å starte rapporten på dette viset er sjdlsagt å "skape et
grunnlag" for det som er resten av ra p portens hovedpunkt EW(m-1),her re-

prv.snntert ved denne kaneraten, driver kommandering, opptrer udemokrPtisk,
har ikke tillit til massene osv. Saka er bare den at kameraten 'ra E-S.F:-l)
sm mdteleder slett ikke begynte mdtet på det viset som kame r aten " r a MLF
i nsinuerer. Tvert omvar g yngen i behandlinga av punktet om filming og
fotografering slik (not) som vil kunne dokumenteres ved referater fra md-

tets valgte referent)
cm dette spdrsmAlet, særlig på grunnlag
av erfaringene fra Kina-turen i 67 og siste Albania-tur. Kovodporktene i
innleiinga var
-Tidligere erfaring, samt agit./ p rop0 b e hov, vie= at dette er et sprsmål
som må drdftes grundig.

115telederen inLleda til dis k usjon
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-Grupps-ledels—b-dr-ha klart for seg n_d-cr,-n4ieten mr-at dette—arbeidet
til en svor_ tid blir tatt et skikkelig grep om.
-Ei gruppe på 2-3 folk bdr ha ansvar . for f,)tografering og filming for å
dekke kollektivets, dvs. ml-bevegelsens behov.
-Resten a7 gruppa bbr ikke ha fotoutstyr, fordi dette vil hindre effektiviteten til gruppa under besbk i fabrikker, skoler osv.
-Dessutan vil det kunne hindre gruppas disiplin (sjdlve turen viste til
fulle nbdvendigheten av denne under omvisningene) under bosdkene. Som eksempel fra tidligere erfaringer ble det henvist til et skrekkeksempel fra
Kinaturen i 67, der uhemma privatfotografering hadde gitt seg utslag i at
gruppa under omvisningene blei spredt for alle vinder. Det blei videre
pekt på at ei fast f---togruppe, som sto direkte under ledelsen, var nddvendig for å kunne fdlge anvisninger fra de kinesiske kameratene.
På grunnlag -).v denne innleiinga ble det tatt opp diskusjon m disse sakene. I sin rapport sier kameraten fra MLF at "MIF's representant erklærte
seg enig i ordninga med fotografering, men satte som betingelse at Vennskapssambendet og M1F's behov for film og lysbilder ble dekket". Dette
stemmer ikke mod fakta. I debatten var det to hovedsynspunkter. Samtlige
i gruppa sa seg enig i innlederen, men kameraten fri .D1:12"kunne ikke skjdnne at hver enkelt ikke skulle få lov til å fotografere". "Vi er da tross
alt voksne mennesker". Kun underby g de videre sitt standpunkt med at "Jeg
må sikre bilder for MLF og Vennska p ssambandet". Dette til tross for at
motelederen hadde understreka at sentralisert ordning for fotograferinga
nettopp skulle være det beste for den samla bevegelsen. Etter at spdrsmalet var diskutert, og det ble oppnådd enighet (fr kaneraten fra MI , F bare
tilsynelatende) reiste motelederen spdrsmået om hvem som var mest kom p etente til å ta seg av fotoarbeidet.
Men ly'k neste ledelssmUc i grupwA tok kameraten fra MLF på nytt opp denne saka. Hun skjUnte fortsatt ikke hvorfor "det var så galt at ' - __det va r en privatsak om men ville fotografere eller ikke", Hun la hovedvekta på at mdteledoren hadde argumentert "på et lavt nivå, og henfalt
til skjematenLning". Det falt aldri kameraten fra MLF inn at denne småsure detaijkritikken var uttrykk foren klar ultrademokratisk og krtisistisk holdning.
Om vi ser på resultatene av denne diskusjonen som ifdlge kameraten fra
MLF var "udemokratisk", "prega PV utskjelling" oEv. er fdlgende klart:
Felles innkjbp av film ga store prisreduksjoner.
Vi har et felles lysbildearkiv pa over 600 bilder tilgjengelig for enhver progressiv organisasjon
Kår den er ferdigredigort, vil vi ha en utmerka film på ca. 45 minutter
'ra Folkets Lina.
Bildenes kvalitet er god.
Med hensyn til gruppedisiplinen, gruppas effektivitet osv. viste org2nincringa av fotogruppa seg fullstendig riktig.
Alt dette viser at kameraten fra = i s kritikk i forbindelse med fotogruppa er feilaktig og må avvises.
Valg av ledelse
Neste punkt kameraten f/4 a 11:12 tar opp til kritikk er valg av ledelse. I
samband med det konstituerende motets valg av ledete for gruppa, sier hun
"Ettersom kameraten fra SUF(m-1) s.-)m moteleder la fram sine forslag fdrst,
uten å hdre om det var noen andre forslag i gruppa, så kom de i den situasjonen at hvis de hadde hatt noen dnsker så måtte de ha blitt stilt som
motforslag til de forslag sm kameraten fra SUF(m-l) stilte." La oss se
nærme r e på dette, punkt for punkt. Kameraten fra MLF sier at "kameraten
fra SUF(m-l) som moteleder la fram sine forslag fdrst". Men i setningen
fdr (jfr. kameraten fra MLF's rapport) sier huri "n kamerat foreslc kameraten fra SUF(m-l) og han foreslo en kamerat fra c'Il_P(m-1), en fra MIG
og kameraten fra MLF". Åssen får kameraten fra FliF dette til å rime med
at undertegnede som' mdteleder var den fdrste som la fram sine forslag,
uten å gi. de andre anledning til å komme til orde?"Sannheten er enkel nok.
Kamer qt ,Jn fra MLF omgår sannheten, til og med så grovt at hun motsier seg
sjel, for å bevise at "SUF(m-l) ledelsen har forakt for massene".
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Saka er nemlig den at motelederen åpna punktet med å hire gruppas forslag.
Det eneste forslaget som kom i fdrste (nigang kom fra en kamerat fra
SUF(m1) som foreslo undJrtegnede og begrunna dete T idere kom det fra (o nnet hold i grup p a forslag på denne kameraten sjdlv. Undertegnede foreslo
deretter en annen kamerat fra SU1(m-1), en kamerat f ra YLG og kneraten
fra riT . F. Ingen flere forslag kom, sjdlsagt fordi folk mente at vi hadde
et brukbart utgangspunkt for diskusjon av ledelsen. Kameraten -fra fl-,TP
drimot forklarer at det ikke kom flere forslag med at "de måtte h e blitt
stilt som motforslag til de forslag kameraten fra SUF(m-1) hadde". Hva er
dette for 51S--U:riderlig tenkning? For det m orste er slike åstnder en
grov undervurdering av kameratene i gruppas vner til sjd1 a kunne tenke
sog når de :lener det har kommet tilstrekkelig med forslag til å kuade diskutere seg fram til en brukbar ledelse. For det andre er det uttrykk for
den borgerlige ideen om at marxist-leninister fortrinnsvis (også når det
hersker politisk enighet g kameratslige forhold, og diskusjon greit kan
ske,qp e full enighet) velger on ledelse gjennom avstemning, på grunnlag av
forslag og motforslag. Det var sjdlsagt en underforstått forutsetn5ng for
både underteede og flertallet i gruppa at motet diskuterte seg fram til
enighet om ledelsens stdrrelse og hvem som skulle sitte der, gjennom å
vurdere hver kallerat. Dette or ikke en "byråkr-tisk-sentralistisk" ide
pdnsket ut i hodene til "sekteristene i SUF-ledelsen". Det er don metoden
som blir brukt i Kinas Komunistiske Parti, Arbeidets Parti i Albania,
Vietn= Arbeiderparti og de fleste organisasjonene i den marxist-leninistiske verdensbevegelsen. Dvs. så lenge situ-sjcnon er normal, ikke herjet
av kraftige meningsmotsetninger og frakc-jonskamp.
- F skriver videre at "hun helst ville slip p e å være med i
Kameraten fra DUJ
ledelsen, mon det ble ikke godtatt". Dette stemmer. Men det ble ikke godtatt fordi kameraten fra MLF ikke kom med et eneste argument om hvorfor
hun ville slippe. Den valgte ledelsen konstituerte seg dermed. Ledelsen
sto nå overfor en rekke arbeidsoppgaver av praktisk og politisk art. Til
tross for regelmessige innkallinger stilte kamern fra MIP utelukkende
på to ledelsesmdter, og utelukkende på ett plenumemdte. '.rjum. ,3ntene hennes var at hun hadde "så mye å gjdre", "andre viktigere mdter" osv. Det
er imidlertid klart at dette var en uholdbar argumentasjon. 2 av 3 andre i
ledelsen hadde også heldagsarbeid ved sida av viktige oppgaver for ml-bevegelsen. Ved at kameratJn fra IJF unnlot å fungere i ledelsen for turen
vanskeliggjorde dette en eventuell innsats i ledelsen under turen. Ved at
kamerater fr-. MLF unnlot å delta i do regelmessige, politiske forberedelsene og studiene i samband laed den forestående turen, gikk hun i motsetning til resten av grup p a blipp av en nddvendig og intens skolering. Dette
vise seg da også seinere, i og med at kameraten fra MLF under omvisninger,
fore(''rag og debatter i Kina hele tida ville presse fram s p drsmål og problenstillinger som resten av gruppa hadde et bra grep om.
Hun sier videre at "Yen c19, gruppa kom til Peking ble hun ikke innkalt til
et eneste kedermdte, noessem ble sterkt kritisert av gruppas medlemmer.
Kmeraten fra MLF ba Om en =tale med lederen og sekretæren og ba om å
bli ldst fra vervet som leder, når hun så allikevel ikke ble innkalt til
mdtene". Til dette er fdlgende å si. Under hele den 1-nge og viktige forb e redelsesf-Isen fdr turen =lot kamerat on fra 1= 9 tross jevnlige innkallinger, å stille på ledelsesmdter. Når vi kom til Kina, var vi to dager i Kanton med et meget sprengt program. Hor ble det derfor ikke avholdt
noen moter i ledelsen. Vi reiste deretter til Peking, Oguå -er ble programmet svært sprengt. Men det ble avholdt flere miter i ledelsen. Det stemmer at 1=er-ten fra T , 'LF ikks, ble innkalt til disse mitene. Dette fordi
hun overhodet ikke hadde fungert i ledelsen inntil d e,- Hun ble derfor
ikke innkalt til lodelsesmdtene, da vi anså dette som en sak vi ville ta
op3 på al]mrInnamdte.
Kameraten fra MLF sier i sin rapport at p ga. disse forholda ba hun "om en
samtale med lederen og sekretæren og ba om å bli ldst fra sitt verv som
leder, når hun så allikevel ikke ble innkalt". Igjen forvrenger rap p orten de faktiske forhold. Det var undertegnede, på vegne av den fungerende
ledelsen, som etter et e p psummeringsmdte av vrt o pp hold i Peking sammen

med de kinesiske k rmeratene, innkalte kameraten fra MLF til et ledelses-
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mb-be. Hensikten vår var å diskutere kameraten fra HIF's rolle i ledelsen
D ,,,er P. forhold.de
foo ,;'-m
er n
ri e vnt ovenfor. Detta -= om kvelden 1. oktober.
Den p erioden SOM kameraten fra MLF omtaler at hun ikke ble innkalt til
moter i. ledelsen dreier seg aks om fem dager. På det motet begrunnet kameraten fra MLF hvoror hun ville "slippe å v=e med i ledelsen". r.om
hovedargument brukte hun at "hun så på denne turen som en avslap p ingsog f erietur Og eiden hun hadde så mye å gjdre hjemme, ville hun helet
slip p e å ha det ansvaret og de arbeideoP p gavene det medfdrte å eitte i
ledel e--, en". De dvrigo på mb-tet var enige i at kameraten fra MLF burae så.
ut av ledelsen, men aksepterte ikke "ferioargumentet". Den feilen vi
imidlertid gjorde var ikke å oppta ideologisk k emp mot disse ideene. T;om
vi ser er det av ganske andre gl:ta-risler at kameraten fra MLF gikk ut av
ledelsen enn at hun 'ikke ble innkalt".
Kameraten fri i= insinuerer videre: "PÅ MIP's re p resentant vi rket valget
av ledelse SOM om det var planlagt på forhånd av andre organer, noe sorn
seinere ble bekreftet av en kamerat fra SUF(m-l) som sa: "Du må være med
i ledelsen for det har ledelser. i SUF(m-l) bestemt".
Denne passusen i rapporten må dessverre karakteriseres som kommet inn mot
bedre vitende. Sammenheng= er nemlig fdlgende: Under forberedelsen e til
turen hadde reisegru p pa valgt inn denne kameraten fra 31112-1) som supplement til ledelsen, ettersom kameraten fra MIG var blitt forhindra fra
å dra og kameraten fra 1.LF overhodet il ,c,' viste seg. Ledelsen diskuterte
på et nidte kameraten fr .!3, MIF's manglende innsats og vedtok at vi for ettertida enda grundigere skulle sdrge for å finne tids p nkter son måtte
Passe for kameraten fra MLF. Kameraten fra SUF(m-l) fikk i op p d r ag å
stikke ned til kameraten fra MLF for å nevne dette, innkile til neste
m5 te samt meddie endel viktige praktiske opplysninger. Kameraten fra ML?
mottok kameraten fra SUF(m-1) på en meget avvisende måte og satat "dore
i SUF(m-l) har overhodet ikke greie på 'erbeidsfolks situasjon" (Kameraten
fra SUF(m-l) jobber full dag sjd1) Kameraten fra SUF8m-l) nevnte her som
riktig var at han "kom på vegne av ledelsen". Kameraten fra MIF holdt
seinere hardnakka p å at kameraten fra SUFNr-1) hadde sagt at han v sendt
fra "ledelsen i SUF(m-1) for å p resse henne til å sitte i reiseg ruppelede l sen" Dette avviste vi p å det forannevnte mdte i P eking, men kameraten
fra MI,F holdt på sitt. Kameraten fra SUF(m-l) tok denne saka opp med kameraten fra MLF p å et seinere tidspunkt og =iste at han noensinne hadde
sagt noe slikt. Likefullt hevder kameraten fram. MLF i rapporten at kameraten fra SUF(m-l) bekreftet uttalelsen.
Som ut ytterligere "bev s" pa at SUF(m-l) hadde m=inulert med ledelsen
skriver kamerteb fra KLF at undertenc.. hadde sagt felgende "Hvis dere
trur at jeg er valgt til leder fordi jeg er flink til å ordne med bl l letter og slikt, da tar dere feil". Ja, sjdlsagt. Gruppa valgte ledelse ut
frar,JoU-:Jiskokriterier, og ikke byråkratiske. Dotte har sjdleat ikke noe

md. at SUF(m-l) angivelig på forhånd skulle ha 'utpekt" ledelsen for
gruppa,
Kameraten fra MLF har et punkt som heter

Avvienin

av

r.tdr e

erti'arinr

;_..JY
enn eine eEne,
Dette punktet viser fdrst og fremst 1=eraten fra KLF's egne feil. Hun
skriver bl.a "På plenumemdte i Oslo ble været og klimaet diskutert. Det
ble også besluttet å rådfdre seg med de SUF(m-1)•med1emmene som hadde
v2 rt i T, -na fdr. ML ' representant som hadde vært i Kina fdr, noe alle
visste, ble ikke spurt". Til dette er å si: -Nok en halvsannhet. Ved sida
av den wItalte gruppa var det fdrst og fremst ambassaden som må antas å
kj enn e forholdene i Kina ganske g odt, som skulle rådfdres. For det andre
var det paralleller red de to grppene i stiri-else, reiserute osv. som var
det viktigste. For det tredje kunne kameraten fra 1 , W, dersom hun hadde
deltatt på de regelmessige plenumsmitene, utvilsu.: fJ bidratt med sine erfaringr. For det fjerde er denne kritikken retta inn mot en bagatell.
Slik krtikk er hva marxst-leninistene ka i l. kritisistisk; Videre. I
samband med et meie i Tientein skriver Icneraten fra ML F
. "På motet viste det sle.; at ledelsen hadde tatt ut en fra SUF(m-1) og (-.1-1 fra KIS- til å
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fortel l e om sine erfaringer fra klassekur pen i Norge. MLF's representant
son hadde en menneskealders erfaring i klassekamp ble - som vanlig verken informert eller spurt om hun ville bidra". I sannhet ct meget interessant utsagn å studere.
Det kamerater fra 1ILF henviser til var et forum gru ppa hadde med veteranarbeiderne i Tientsin. La oss fdrst se på resultatet va mc tet: Mdtet ble
meget vellykka. Både de kinesiske og norske kameratene var meget erAusiasiske. og de kinesiske kame ene var dypt rdrt og meget glade for det
de norske kameratene kunne fortelle fra klassekampen i Norge.
Hvorfor var det akkurat de kameratene kameraten fra MLF peker på, som
skulle fortelle om stoda i klassekampen i Norge? Jo, fordi dette var kamert ,,re son i motsetning til kameraten fra
og også flere av de gildre,
hadde grundig erfaring for å stå i spissen for de voksende eksterne kampene som vi i den seinere tida hadde hatt i V - orga. Kameraten fr I FIL-fi' kommer fra et prolet-lrhjem, og deltok så vidt jeg veit bl.a. under krigen og
i kar .?pen mot Furubotn. All re rekt for dette. De siste 20 åra har hun i
hovedsak vært bestyrer for en bokhy_ del Her har hun sikkert både jobbet
hardt og kjent klasseundertrykkelsen de arbeidende småhandlerne utsettes
for. Det er klart at arbeidet med å s p re marxist-leninistisk litteratur
og ka pen mot RTL-klikken er klassekamp. Slik ser i hvert fall jeg det. T
All repsekt for kameraten fra .LP også her. Hen de kinesiske kameratene
hadd interesse av de siste åras ytre massekamp. I en slik sammenheng virker kamer . eben fra MLF's snurte uttalelse at hun "som hadde en monneskealdors erfaring i klassekamp" ikke ble "spurt", som sterkt individualistisk
og sjdlrosende.
I tillegg kan nevnes at ledelsen gjennom lengre tid hadde tatt intiativ
til diskusjon ol-; erfaringer fri, klasseundertrykkelse og klassekamp. Kameraten fra MLF hadde intet bidrag. Likevel kommer hun etterpå og sier at
hun "ikke ble spurt".
Gaveps,kkone.
Kameraten fra MLF skriver: "Etter Nangsha forsvant plutselig RF og RG frgavepakkene". I fdl-,e kameraten fra MLF skulle dette være en udemokratisk,
mani pulerende forbrytelse.
Det er riktig at de steladardiserte g s vepakkene vi hadde etterhvert ble
splitta oi)p, og at vi etter besdk, foredrag, diskusjon etc. ini'lekren
bbs tilttgiokplp.erens et eks. av YI. Styrets vurdering var fdlgende: Vi
både var os ble o ppfatt:.:. slik av de kinesiske kameratene, en norsk gruppe
av marxist-leninister. Ikke fdrst og fremst medlemmer av tre organisasjoner.
Prak:::Is viste at skulle overrekkelsen av gaver ha noen politisk misjon,
måtte vi gå igjennom og peke på hovedpunktene i det materiellet vi ga

bort. Siden tida p å en slik

alltid er begrensa, var dat gunstig å

konsentrere seg om en sak. Vik mente KIS var best egna fordi den representerte hels donnorske ml-bevegelsen. Derfor ble også både RF og RG kutta
ut. Tår ledelsen infbrte denne praksisen var det sjdlsar:t informasjon god

nok, (, g enhver kunne på ,allmannamdtene kritisere avgjdrelsen om de mente
don var gal. Dette ble ikke gjort. Ledelsen mente at dette vsx en så liten sak at det ikke var noen vits for oss a reise den på et allmannamote.
Vi mene r vi handla helt rett. Det er typisk for kameraten fra YLF at hennes kritikkstort sett dreier seg om småting, mens de grdvste feila, som
hun sjal var ansvarlig for, ikke er nevnt med et ord i rapporten.
Spdrsmalsstillingen.
Kaneraten fra MLF skriver: "Det ble vedtatt - eller for å bruke etmer moderne uttrykk - det ble banka og sparka ijennom at bare ledelsen skulle
stille spdrsmål" og at " det var her den byråkratisko sentralismen og mangel på tillit til massen virkelig kom til uttrykk."
Metodene for hvordan vi skulle gå fram for å få stilt de mest relevante
spdrsmåla, ble grundig diskutert både fdr vi dro og under oppholdet i Kina
Det fdrste delen av diskusjonen er sjblsagt fremmed for kameraten. fra MLF
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fordi hun aldri stilte På de forberedende mdteno gru p pa hadde. Vår målsetting med turen vare
a. Undersdkeise og studim av forholda under pr letar'atets diktPt ur
til bruk i vart prop-agit arbeid i Norge
b, Erfaringer fra Kh -P's arbeid, linje, arbe i dsmetoder båd ,, n og i historisk perspektiv og
c. Styrking av vårt eget klassestandpunkt.
Ut i fra at vi oppfatta gruppa som e kollektiv, burde og måtte stillihg
av spdrsmål skje på demokratiek/sentralistisk -Vi.S. Demokratisk ved at
spdrsmålene ble diskutert på forhånd, prioitert ut i fra kollektivets
o målsettingas behov, samt op- p summert og kritisert etter i den utstrk
ning vi oppdaget feil og mangler, Sentralistisk på det viset at s p rsmål-1 ble stilt på vegne wv. hele gruppa fra ledelsens side. På samme visat
vi på norsk skulle diskutere ess i mellom andre aktuelle spdrsmål under
mitene, som vi seinere stilte gjennom tolkene, De hadde vært en del
mindre motsigelser i gruppa på disse sakene. Dette ble på nytt tatt opp
tiIidiskusjon i Peking, og det var nå enstemmighet om framgangsmåten.
'am e raten fra MLF gikk ikke imot dette prinsippet. Fdrst senere ble det
klart at hun var uenig.
Dette kaller kameraten fra = å "sparke gjennom vedtak" og at "bare
ledelsen skulle stille spdrsmål". Og insinuerer at det henger sammen med
ledelsens"latterlige forestilling om at den står over massen og er klok:.:re enn massen".
Ikke på noe tids p unkt ga ledelsen uttrykk for noe slikt som her er nevnt
sist. Videre fulgte vi de r:tningslinjor som var trukket opp av gruppa,
fordi dens medlemmer som kommunister nska en demokratisk-sentralistisk
arbeidsstil i gruppa, Kameraten fra MLF derimot unnlot gang på gang å
fdlge op n det gru p pa hadde vedtatt. Blant annet ble endel av henna
s p drsmål avvist, fordi de var på tvers av kollektivets behov. Kameratene, SOM hadde forberedt seg grundig, hadde et bra grep på do sakene som
kameraten fra MLF ville spdrre om, og vi understreka gang pa gang at
disse sakene kunne kameratan fra ni? ta opp og diskutere med kameratene
i grup p a, sl i k at vi kunne nytte tida til spdrsmål som kon hele gruppa
til gode.
Mer kameraten fra KLF tolka konsekvent eine egne ideer som representant
ive fo r massenes ideer, uansett hvor feilaktige de var. Og når do ble
avvist het det seg at ledelsen "stilte seg over massen". Saka var imidlertid den at massene i gruppa faktisk hadde mer grep på fro av sakene enn kameraten fra MLF.
Om. vi igjen ser på. resultatet, kan enhver som tviler på at den demokratisk-s e rtralistjke måten sem ble fulgt i spdrsmaisstillinga var av det
onde, se at dette i±:ke stemmer. Enhver som leser referater fra turen,
vil se at ka=aten fra MLF 's påstand om at "de flles infor=jonsmd
ter med kineserne ble karikatur av det de egentlig skulle være" er regelrett t'Ov..
'iler° lag av hemmelpter"
Under dette punktet i sin rapport "utdyper" kameraten fra MLP sin teori
om at det fant sted en omfattende "konspirasjon" mellom ledende kameras representant".
ter i SUF(ml) mot
Kameraten fra MLF skriver i denne forbindelse "I Peking hadde vi ,:t

mot e red 5-mannsdelegasjonen (Delegansjonen fra SUF(m1)'s SK som var
invitert av KKP til I,oktober. Red.) Ved avslutningen sier . en kamerat

fra delegasjonen til lederen; Os å må du huske at det finnes flere lag

av hemmeligheter". Alle "disse howieligheter" ga seg ifdlge kal=rat:rn
._^. fra MLF "de merkeli sto utE,lag".
Til dette er å si. Kameraten i =(m1)'s delcasjen sa aldri noe til
undertegnede under troteti Peking om at det "finnes flere lag av hemm e ligheter". Dette kan bekreftes av s e mtlige som var tilstede på mdtet.
unntatt tydeligvis kameraten fra MLP. Med utgangspunkt i dette-tbyset

•
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om "flere 13g av hemmeligheter", forteller så kamerater, fra ML? om en
kveld i Chingkai (siden -vi aldri besdkte noen plass med dette navn formoder jeg at kameraten fra MLF mener Pingxiang fdr vi dro opp i Chigkanshan) d2r ledelsen o gru p pelederne ( som glip p et hemmelighetsfullt
nd dynene) angivelig skal ha elagt den hyggelige stemninr:a i Gruppa,
ved å Si at "i morgen skal vi diskutere den overkamoratslige c:ptreden
med kineserne".
Bak dette skjuler seg fdlgende hemmeligheter, Noen få av kameratine i
gruppa hadde overfor en av tolkene lagt fram en del s aker om ml-bevegelsens politikk i Yorge som ikke medfdrte riktihet. Siden de klnesiske kameratene tilla gruppa en slags halvoffisiell status, ViIC vi gjerne diskutcre disse sakene slik at kameratene så fullstendig som mulig
kunne gi en riktig framstilling av vår politikk. Reisegrup p a var delt
inn i tre smågrup p er som valgt grup p eledere. I dette tilfelle tok vi
opp spdrsmålet med disse under forberedelsen av neste allmannamdte.
Grup p elederne l'ieddelte da som vanlig hva som skulle o p p ph allmarnamdte dagen etter, hvilke sitater som skulle forberedes osv. Slik blei allmannamdtene alltid forberedt på demokratisk vis. Og denne korrekte demokra.tisk/sentralistlske arbeidsstilen or det altså som ifdlge kameraten
fra iIjF hwisatte gruppas kam °rater til "en situasjon som ligner den
Jensen beskriver i EPIP, Orville i 1984 og S p musjkin i VI"! (jeg kjenner
ikke ti l noen "Smju_skin" som har skrevet "Vi". Jeg går derfor ut fra
at kameraten fra MLF mener den kohtrarevoluojenære sovjet-forfatteren
Eugm Samjatin. Han ble kastet ut av Sovjetunionen p å slutten av 20-talle for en antistalinistisk og antisovjetisk hetsroi-nan som i norsk utgave heter "vi".
Det e r kar n.ktrjstsk at kar-le=ten fra MLF kritiserer sn korrekt demokrntisk-sentralistisk arbeidsstil ved hjelp av svarte, reaksjonc= som
Axel Jensen, Orvillo og Samjatin.
.-P å side 5 i kameraten fra MLF's ra pp ort tillegges undertegneds , uttalelsen om at "Partiet skal dannes våren 1971". Dette er regelrett oppspinn.
n-11]eÇ'gskommentarer.
Kameraten fra M -J -JF utelater i sin rapport fullstendig saker som hun sjdl
er ansvarlig for, Jeg skal i det fblg ,snd,s kort referere disse, Videre er

de motsigelser se. _ er dJkka o.-wsikk.i Uttikk fir tilfeldigheter noe jeg

bkal forsdke å i: vise gjennom å vt-Jse sammenhengen i endel saker.
Under en samtale på flyolassen i -^-anton, med Wang Shou-tao sorl er
medlem av SK i KK2, oppsummerte undsrtenede kort situasjonen i klasseka. pen i 'g crge. Bi.. ble det p ekt på det store op p svinget i skjerpinga
r klassestantens tiltak, hets, provokasjoner etc. I denne situasjonen
brUyt kameraten fra !IL F fullstendig den sentrslistisko stilen i samtalen gjennom direkte polemikk mot gru p pas leder ved å henvise til "de
tross alt d( , mokratjeke og fredelige tilstandono vi hadde i 'Torgo". Dette 2" bekreft' v kameraten fra MLF sol. Tva er hovedsida i utviklinga i lo-,-ge? Er det mer og mor "fredelighet"? Mer og mer "demokrati"
(ska l ve l være boref -lig demokrati)? Jeg har 1rt at kameraten fra MLF
sjd l_ skal ha angre p e parolen "fri streik2rth" fordi den undervurderte
nivået i kampen og ku2ne gi arbeiderne illusjoner. Jeg op p fatter dette
som en "venstre "-feil, Men når ka'sieraten fra 1:LF sier dette, så må hun

sjdl vurdere nivået i kampen ==.3:z,.gansko hdyt? Bek refter ikke p ol ittvolden. på Norgas. Creditbank,)ns notater osv. hva som er det viktigste ved
fra ULF bryt den demokratiske sentralismen i
silu asjon r'n? Kamers
grup pa for å fremme et politisk feilaktig synspunkt overfor de kinesiske-kameratene.
Spdrsmål et om sikkerheten i samband med hjemreisa, behovet for å
sikre referater, billedmateriale osv. ble flere gmger diskutert grundig på mdte r mellom de kinesiske kameratene o ledelsen. Flere av disse
mdtene var direkte på initiativ fra kineserne. Kinesernes linje i dette
spdrsmålet ble framlagt a kamerat Chen die viseformann i Kinas Internasjonale Reisebyrå
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All ml-litteratur (som rddvenigvis " inneholder kritikk av Sovjet-revisjonismen) burde fjernes fra bagasjen og sendes til "Torg pr. post
Ingen dokumenter, litteratur o.l burde tas med på den trassibirske
jernbanen. Slik ville ikke re-visjonistene ha noe påskudd for å gå til
provokasjoner. Dermed var gruppa sikra best mulig, lian påpekte at dette var viktig bl.a0 fordi et formelt korrekt forhold var n5dvendig 1
forbindelse med jernbanek=unik-lsjonen Europa-Kina. (Vi er nemlig ikke
de eneste ml-erne som har behov for å reise transitt gjennom Sovjet som
ordinær ,, turister!)
I denne forbindelse foreslo hon at on kamerat tok fly hjem med referater, film, bilder etc., mens alt annet kunne sendes med posten. På denne måten unngikk vi å få beslaglagt viktig materiale, som man helst
heller ikke så i revisjonistenes hender.
Etter dnske fra kineserne ble disse sakene tatt op p til diskusjon på
mdter i Peking kort tid ror vi dro. Hele gruppa var enig cm disse retningslinjene. Ingenting, unntatt små - siTatbdker, skulle med p toget.
Kamraten fra -1,F gikhellor ikke mot dette prinsip p et. Fds-st langt
seinere ble det klart at hun var uenig.
Under togturen aTslbrte imidlertid en av kameratene at kameraten fra
wugla dokumenter om grensekonflikten, noe som kunne gitt ev1_sjonistene utmerka pasku', :li,, til provokasjon vud å henvise til at det ble
smugla "anti-sovjetisk litteratur",
Under arbeidet med rapportene snakk kameraten fra 11,F direkte usant om
disse sakene, ved å benekte dem. Seinere har hun blitt nddt til å vedg
saka, lien dette-Jar ikke det holc. Under seinere diskusjoner om Kinarapp ortene er det blitt sagt at kameraten fra FILF hadde direktiv fra MLF's
UT om å ta med seg hjem "enkelte ting". Dette nevnte kameraten fra
aldri for ledelsen av gruppa. Tvert imot. På egen hånd tok hun med seg
en rekke bind av Stalin og brdyt et vedtak både gruppa og ledende kine
s 1 ske kamerater anså som meget viktig.
o. Under turen kom det fram at kameraten fra VLF hadde informert enkelte kamerater i gruppa om saker som ikke skolle ut. Dette var etter en
avtale som ble inngtt mellom folk som deltok i de sentrale mdtene for
flere Le siden, Ini-'ciativet til dette kor: fra folk i den seinere
sen for MLF, bi.a0 kameraten fra FT . 3' q ldl. Hensikten var bl.a0 at det
ikk e skulle komme R r2L for 'ret at slik sentral kontakt fantes, slik at
det kunne utnyttes av ham i kan pen. SJ,cene kameraten fra MIJE tok opp
var nettopp ting fra den sentrale diskusjonen: Bl.a, motsigelser i UJ,
i FU og spdrsmålet om EEC-demonstrasjonen. Da kameraten fra YL Ti"s feil
for jul, avviste bi.a. formannen 1
ti tatt opp p4 et trippelmd ice
dette indignert og sa at dette var jamngodt med å beskylde kameraten
fra MLF for sabotasje av bevegelsen. På motet etter jul, der kameraten
gys, MLP's kommentar ble kommentert, skal formannen i MLP ha inn-emmet
at kamerat- , n fra TAT2 gjorde feil i dette, men karakteriserte feilen
som n ,'-mest ubetydelig. Jeg kan vanskelig si meg enig i dette.
Som en vil se av rapporten avvises de aller fleste av kameraten fra

påst-inder og anklager mot ledelsen. Det er helt på det rene at
-rbeidSstilen til gruppa og ledelsens virksomhet i hovedsak grunna seg
TÅ kommunistis ke prinsipper. Sjdlsagt hadde ledelsen, liksom hver enkelt k ,, merat i grup p a, feil som har rot i borgerlig tenkn 1 ng. Men som
kjent "e r ikke den best kommunist som ikke har feil, fo r han finnes
ikke, msn den som er sine feil bevisst og prdver å rette på dem", Og
dette siste mener jeg pre ga ledelsens arbeid. På demokratisk-sentra:
listi s k vis tok vi npovåre feil, diskuterte dem cg rstta konkret på
de fls , ste. God og riktig kritikk fra kam=tene i gruppa gjorde dett.-,
mulig . Men kameraten fra MLF's kritikk var ikke og har ikke vært av
en slik karakter. Hun har tatt utgangspunkt i en rokke times saker, forvren:,2,-t dem og såleis prdvd å finne grunnlag for at SUF(n1) s le(lels',
har feilakti g syn på masselinja, driver kommandering osv, Det som imid1 rtid er kjernen er at kameraten fra MLF's b_rikti -ge kritikk og fellak-

MiJP v s
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tige konklusjoner om hovedsida i ledelsens arbeid grunner seg på et
avvikende syn på den demokratiske sentrlismen, ko:-±Imn3tc .nes - rolle
og masselinja- Dette viser disse kommentarene og spesielt tilleggskommentarene, son klart og tydelig viser kameraten fra PLF's uvilje mot
å underordne seg kollektivt fatta. vedtak. Og når ledelsen under arbeidet med å sette vedtaka ut i livet kolliderer med kameraten fr . . MW 's
individuelle 3nsker, het det seg at nan drev "kommaaderin", "ordt
mass,Jinja" osv›, m= det alvorligste er det faktum at hun under diskusjoner ofte erklærte seg formelt enig i sakene, men saboterte gjennomnringa av dem.
&1 tså kort og godt Det dreier sep-. ikke ou en motsigelse mellom SUF(m1) s
"sekterisme og byrkratiske sertralisme" cg kameren fra MLF's "riktiP;e masselinje". Det kameraten fra IVITJP kaller riktig masselinje, er et
feilaktig syn på demokratisk sentralisme, forholdet mellom individet
og ko l lektivet og kommunistisk disi-olin. I hjernen av dette et viltrademokrtisk avvik a.v småborgerlig-individunlistisk karakter.
Denne feilen kan sikkert rettes gjennom k rueratslig kritikk og diskusjor. Jag vil til slutt også understreke at jeg slett ikke tror denne
feilen er typisk for det store flertallet av kamerater i MLF.
ENHET - K idT WITET!
3n kamerat fr- SUP(m1)
Leder for Kinaturen
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Fellesbullein lor ml—bevegelsen nr .I i art:; kkelen "Rapport fra MLF i
forbindelse med møtene on 22,C og dyhtid" står det endel saker om det ielres
studieutvalget son vi ønsker å kommentere. V g r hensikt med dette er ikke å
trekke debatten vekk fra det vesentlige ved denne bulletinen, nemlig masselinja i EEC—arbeidet, men bare f(Yrsøke å gi et riktigere bilde av hva HOW
skjedde på det møtet som det refereres til.
Kritikken fra kamerater i MLFs side når det gjaldt det nye studieopplegget
(høst 70) var at setningen "Vi må bli flinke til å lage revolusjon" forekom
5 ganger i opplegget. Kamerater i MLF mente at dette var politisk feilaktig,
vi skulle ikke gjøre revolusjon aleine over ''hodet på massene, Fra studieutvalgets side, de kameratene som hadde ~idet med opplegget, ble det frav2—
holdt at dette aldri hadde vært meningek6ed denne passusen, og man ment,e at
dette heller ikke kon fram av sammenhengen setningen sto i og hele den ånd
son preget studieop-elegget.
Setningen ble grundig diskutert på møtet, og det viste seg da at det ike
var uenighet om innhaldet. Det er derfor feilaktig når det i MLFs rapport
står "møtet var også eni g i at den påpekte passusen isstudiebrosjyren var
politisk feilaktig u , møtet mente noe helt annet, møtet mente at passusen var
riktig, at det var helt riktig å skille seg fra liberalernes form for "stu—
dier", men møtet blei enig on på gr-t: uniag av at noen kamerater framholdt at
~-,_/>1)ydc vzor#, mh.ve~t, på en annen måte.
det kunne misforstås,
Vi gårså over til den delen som gjelder arbeidet ned studieopplegget. På
crrunn av at studieutvalget sommeren 1970 ennå ikke var et virkelig sammen-sveiset studieutvalgp blei det kamerater i SUF (m-1) son hadde arbeidet med
tidliÇ;ere studieopplegg som også utarbeidet dette. Man hadde på et tidlig
tid q nurkt før sommerfeil en —70 diskutert opplegget ned kamerater fra MLF, og
fått deres erjrnsounk t på hva de nente birrde med i det nye opplegget. nød
Front—somnerlei ,'en e :å r< tte året, sant nye god, grundig kritikk fra flere lo—
kalavdelinge r som hadde gjennomgatt den gamle grunnsirkelen, viste at stu—
diewoplegget var nødt til å bli grundig revidert. Det var altså kamerater i
SUF (n-1) son på slutten av sommeren 1973 utførte dette. På grunn av at det
var vikt i g å få studieopp l egget hurtig ut til alle de nye studiesirklene som
ble startet på høsten og på grunn av feil ved samarbeidet i det nye ste—
utvalget, fikk ikke kamerater i: MLF se det nye studieopplegget før 6.et
fe r dig. D i sse feilene ved kommunikasjonen mellom de tre organisasjonerxe
det frjaldt studi2sak er , blei diakutert og klarlagtpå det møtet som
meratene sikter til, Det C;::: derfor ikke riktig
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stue_ ieutvalge t laget en slik rettelse og c':.en ble lagt ved alle studieee(rg
før det felles AU—møtet som en her ro,-2.-por fra, Ikke bare det, forn
i studieutvalget refererte innholdet i ,re' ren på det felles au—møtet, or
alle godtok denne retelsen. Det er derfor en glipp når det i dett l'eferatet
står at man vedtok at "de trykte eksemparer av, s tudiebresjyren skulle simple—
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det r i kti ge ' å tje ne ~derklassen ved å formidle r e -volusjonær teori ete.,
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hersket noen e:lighet on denne uttalelsen på møtet. Det vi ble enige on i
denne forbindelsen var de fornuleringere sou sto i vedlegget til studieF2irkoien (s2 VEW,-.G:',Y.2). Om den riktige forn for nasselinje er å formidle revolusjonær teori, eller om det er noe meget merenlig å lede massene til revolusjon, det overlter vi til hele ml—bevegelsen å komme fram til enhet på
i vide, kameratslige, demokratiske diskusjoner h-vor også vi på et seinere t
tidspunkt ønsker å ha et ord ned i laget.
Vi vil til sist uttrykke vår glede over at denne diskusjonen i ml—bevegelsen
nå endelig er konnet igang, og vi er sikre på at mi—bevegelsen gjennom dene
store disusjonenevil styrke seg til kampen mot klasse-fienden og oppnå enhet
på et høyere ni-rå. Vi har i det felles studieutvalget hatt meget gode erfaringer med sanarbeiet, et samarbeid son har utviklet studieutvalgets modlenner og son har vært til stor hjelp for studiearbeidet i hele ell—bevego1‘C4.
sen.
Formannen i det felles "fl
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På . gt413:n av en Lerrekturfeil går setningen "Vi LA studere for å lage revolusjon", igjen flere ganger, Setningen ble tatt ned for at vi skulle avgrense oss not praktisisme og not den slags liberal2re son fordyper seg i marxisunn—leninismen bare for sitt intellekts skyld. Vi ønsker at våre studier
skal være målretta, ende opp i revolusjonær praksis idag, samtidig som de
kaneratene som studerer også skal få et innblikk i helheten i den revolusjonære teorien.
Grunnen til at vi ønsker å korrigere den utforninga son denne stningen har
fått, er at borgerskapet angriper oss for sekterisme nettopp ved å si at
vi ønsker å gjøre revolusjon alene inot—olkets ønsker. Dette er ikke riktig. Det er bare det arbeidende folket som kan gjøre revolusjon, Våre studier skal gjøre oss i stand til å inspirere og stille oss i spissen for
denne kampen, og vi tar avstand fra frE,senakere son ikke har forstått dette'
son vu det virkelig grunnleggende ved marxis:Jen—leninisnen—Mao Tsetungs
tenkning.
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