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vie dette spørsmålet stor o ppmerksomhet.
Nøkkelen til å lykkes i dette
ligger i å delta aktivt i å gjenreise Streikestøttekomiteene i
boligområdene og ta et fastere
grep om innsamling på arbeids:plasser og blant venner. En forMed den prioriteringa den nye årsdel vi har er at vi ikke starter
planen legger på kampen mot krisas
på upløyd mark, men har mye erÏii4i.linger, mener jeg at den motfaring og tidligere praksis å
om-'7" . skissert innledningsvis er et benytte. Jeg vil si noe om en del
brennpunkt i denne kampen. Det vil
problemer som jeg veit kameratene
igjen si at partiet spesielt
strir med i dette arbeidet:
på kort sikt vil være nødt til å

Kamerater, situasjonen i dag er at
det er et stort misforhold mellom
de krava streikampen stiller og
vil stille i framtida, og den
innrettinga og prioriteringa
partiet i Oslo har til å drive
støttearbeid for folk i streik.
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Leder : STREIKESTØTTEARBEIDET
. . •
SLIK KAN VI LAGE STREIKESTØTTEFOND,uten å
VI SKRIVER I KK OM JOBBEN VÅR OG SELGER PÅ DET . . •
JUBILEUMSKAMPANJA TIL KK :
Hva har vi oppnådd
Hovedsaka nå, verving av abonnenter
Bygg ut Kommisjonærsystemet systematisk
Handslag til klassekampen
Planlagt aksjon på Fredensborg
KJØP OKTOBERBØKER TIL JUL
VI SELBER MANGE OKTOBERBØKER PÅ JOBBEN
STUDIESPALTA :
Bryt med byråkratiet i studiearbeidet . lag... .
Har krisa lamma deg .
Grunnsirkelen må nyskrives
DNS-DIREKTIVET SKADER RØDFRONTEN
OSLO-partiet og krisa i helsesektoren. Vi trenger et
kriseprigram
MILITÆRDEBATT : NATOUTMELDING VIL TJENE SOVJET . . .
.
TRUR OSLO AKP-ML PÅ DEN PARLAMENTARISKE VEIEN
GODE RÅD TIL KAMERATER SOM ØNSKER SKILSMISSE
PRIORITER FORBEREDELSEN AV PIONERBRIGADEN HØYERE. .
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Neste nummer av FFP kommer i januar. Skriv innlegg om saker
4u mener flere bør kjenne til, om ting som bør diskuteres,
om viktige erfaringer osv.
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1) Prioriteringa av oppgavene for
avd.styrene. Det er helt reelle
problemer som avd.styrene har på

'sin støtte. Støttekontaktene er
fordelt på aktivistene som følger
dem opp jevnlig.
Dette arbeidet krever imidlertid
egen organisering gjennom SSKljkomiteen, avd. er ikke i stand
til å drive dette. Ledelse av SSK=
( 1 er er tidkrevende arbeid, og stiller
også her mobiliseringa av omlandet
'dette, men jeg vil nevne et eks'vårt som ei helt nødvendig oppgave.
empel fra ei avd. som jeg syns det
løse. Jeg nekter å tru at det'
er mye å lære av.
er slik at omlandet er "opptatt".
Avd. stilte som oppgave å ta opp
Ei slik holdning er sekterisk og
igjen streikestøttearbeidet som
bør ikke bli stående uten at vi har
hadde ligget nede i lengre til,
undersøkt holdbarheten av den.
men det problemet som oppsto var
Metoden flere plasser i dag når
at det var ingen i avd. som "var
det gjelder støttearbeid er å
ledig"til å starte mdd det. De
"b]akke" partiet og dermed underfleste av kameratene var bud og
grave løsinga av sentrale partdette tok mye krefter. Avd. fant
oppgaver. Se forøvrig egen artikkel.
da ut at eneste måten å få frigjort
om dette.
kamerater på var å spørre abbonent- 2) Hvorfor legger vi så stor vekt
ene om de ville gå med den svært
på å støtte streiker? Å streike
bra avisa vår. Resultatet blei at
er å føre kamp mot kapitalen på
de fikk flere bud enn de hadde
et framskredent nivå. Det stiller
bruk for. Budsjefen er i dag den
motsigelsene svært skarpt, og det
eneste i avd. som har KK som
blir et spørsmål om å velge side.
hovedoppgave. På denne måten var
Gjennom dette vil det bli mulig
avd. raskt i stand til å sette i
få tilført arbeiderklassen ergang med str&ikestøtte.
faringer og skolert folk i masseomfang. Lenin sier det slik i
En del avd. i bolig vil sikkert
"Om streiker": Enhver streik minner
innvende at for oss lar ikke dett€
ka pitalistene om at det er arseg gjennomføre for vi er for få
beiderne og ikke dem selv som er
og vi må prioritere boligkampen
herrer - de arbeiderne s,om stadig
eller kampen mot rasismen. Jeg
mer høylydt hevder sine rettigvil ikke påstå at dette ikke vil
heter. Enhver streik er en påminnvære riktig for noen plasser i
else for arbeideren at deres stilbyen, men vil komme med følgende
ling ikke er håpløs, at de ikke
innvending:
står aleine. Se hvilken enorm
Jeg mener at eksemplet ovafor viser virkning streikene har på de
at vi ofte må sloss mot en godt
•
.
innarbeidet sekterisk tendens,
vi trur at vi må løse alle oppgaver.
aleine eller sammen med de aller
•
nærmeste. På denne måten unngår
•
vi også å gripe et særegent trekk
ved SSK-bevegelsen:
DEN MÅ BLIR EN BREI MASSEBEVEGELSE:,
Erfaringene viser nemlig dette
helt klart at det på ei sånn oppgave er mulig å mobilisere folk
på forskjellige nivåer og ut fra
streikende selv
forskjellige grunner til aktivt
Envidere åpner en streik arbeideller passivt gi sin støtte, og
ernes øyne ikke bare for kapitaldet i et omfang som svært få andre
istenes, men også for regjeringen
fronter er i stand til. Det er
og lovverkets karakter
eksempler som viser at SSK-er har
Derfor lærer streikende arbeidere
e±/er en tids systematisk arbeid
forene seg. De viser dem at de
80 støttekontakter som enten
først kan kjempe mot kapitalukentlig eller til . enkeltsaker gir
istene når de står sammen. Streik
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lærer arbeiderne å tenke på hele
arbeiderklassens kamp mot hele
klassen av fabrikkeiere og mot
politistatens vilkårlige regjering. Derfor kaller sosialistene
streik for en skole i krig, en
skole der arbeiderne lærer å
føre krig mot sine fiender for å
frigjøre hel folket, alle som
arbeider for kapitalens og regjeringens åk."
Jeg tror forståelsen for den
strategiske betydninga av streiker
er for dårlig i partiet.
Støttearbeidet har derfor en
tendens til å få et økonomistisk
preg. Vi må i mye større omfang
enn tidligere spre de viktige erfaringene som er gjort gjennom
harde streikekamper.
Den streikebevegelsen som starta
i -70 i Norge har utvikla seg
mye nettopp fordi folk har sett
at det nytter å streike. Det er
mulig å vinne fram gjennom en
streik. Tenk gjennomkamerater,
hvilke enormt viktige erfaringer
som er kommet gjennom streiker som
Sauda, Telefon, Heis, Hammerverk,
Linjegods, Champignon, Zinken,
Brygga, Hustad.
Vi har både gjennom streikekampene sjøl og gjennom å drive
aktivt støttearbeid gitt opportunistene og feformistene mange
harde slag. AKP har fått stor
tillit kanskje spesielt på dette
området. Det er et faktum at ingen
streik hittil har mangla penger(før
polet) og dette er et direkte
resultat av at partiet har gått
i spissen for å reise støttearbeidet i størst mulig omfang.
Vi ønsker å utvikle streikebev- Sr dere redd for å bli sulta
tilbake til arbeid!
Per: — Hvis streiken blir ulovlig
mister vi jo bidraget fra forbundet. Men det må vi jo vurdere
hva vi skal gjøre med det når det '4
skjer.
Unni: — Det betyr jo at vi må
gjøre mer, det betyr jo at alle
må aktivisere seg
Per: — Men det er også sånn at
meningene kan snu fort hvis
pengene sviket. Det viktigste
trur jeg er de faste bidragene vi
velt kommer. Det er de som er
garantien for at vi kan fortsette.
Unni: — Det kan jo bli vanskelig
nå som det går mot jul og så.
Per: — En skal jo leva sjøl om
ar i streik, ikke sant?

egelsen videre fordi ved at—Ten
stiller motsigelsen mellom arbeid
og kapital så skarpt, gir arbeiderklassen erfaring av stor strategisk betydning. Fordi AKP er det
eneste partiet som støtter alle
kamper som blir ført mot kapitalen eller regjeringa, vil både
partiets innflytelse i arbeiderklassen styrkes og oppslutninga
også om andre deler av politikken
vår øke.
Derfor er dette spørsmålet av stor
strategisk betydning.
Noen gode råd til slutt.
Bruk Streikestøttebevegelsens
informasjonskontor og støtt opp
om den aktiviteten som dem har.
Det blir i dag bl.a. avholdt
kontaktmøter mellom aktivister
fra SSK-ene og representanter fra
de streikende ved Polet og N.K.
Nielsen. Dette er nytt, men et
svært viktig skritt i å knytte
nær kontakt mellom de streikende
og lokalkomiteene. Til i dag har
alt for få brukt dette tilbudet.
Det finnes omlange gode erfraringer
i å drive støttearbeid for streiker.
BLI FOR ALL DEL IKKE SITTENDE PÅ
DISSE ERFARINGENE MEN SØRG FOR Å
FÅ DEM VIDERE:
Bruk enten internblader, Håndslag,
som er en bulletin utgitt av
SSK-inform.kontor,eller KK.
KAMERATER, KAST KREFTENE INN I
STREKESTØTTEARBEIDET!
LA IKKE ARBEIDERNE PÅ POLET BLI
SULTA TILBAKE TIL JOBBEN!
INNRETTING AV STREIKESTØTTEARBEIDET.
Boliglag skal prioritere innsamling
og opp/utbygging avSSK i sitt distrikt.
Arbeidsplasslag dekker sentrale plassE
ser i byen, foruten sin egen plass.
Hilsen kamerat i Oslo FU.
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SLIK KAN VI L GE
STREI KESTØTTEFOND
uten å lam le andre
innsa h er
Det forutsetter at vi ser at
streikestøtte kan drives på
to nivåer:
Støtte til en bestemt streik
Støtte til streiker i sin alminnelighet,dvs bygging av
streikestøttefond.

Vi må regne med at i de kommende
åra vil antallet streiker ake.
Dersom disse streikene ikke skal
knekkes på grunn av dårlig
økonomi, må streikestøttearbeidet
trappes opp betraktelig.
Hovedtyngden av den økonomiske
støtten må sikres ved innsamlinger. De fleste streikene vil
sannsynligvis bli ulovlige og det legale støttearbeidet
fra klubber og fagforenigner og
forbund vil bli vanskeliggjort.

Det siste er et høyere nivå.
Det som må sikres er at streikestøtteaktivistene som det er
mulig å mobilisere til å bygge
streikestøttefond.i hovedsak
bruker sine egne penger til
streikestøttefond. Penger til
den enkelte streik må vi ta
sikte på å samle inn blant massene.

I dag er det et stort problem
at det tar lang tid før støttearbeidet for en bestemt streik
når den nødvendige bredden.
Den første tida må streikestøtteaktivistene og spesielt kommunistene ut med store beløp.
Dette kan ikke gå i lengden.
Partiet og en rekke andre formål trenger også økonomiske
bidrag. Vi kan risikere at
streikestøttearheidet blir et
alvorlig hinder for å sikre
partiets økonomi, avisa, forlaget
osv.

Fondene brukes til å forskuttere streikestøtte til enkelte
streiker i startfasen før innsamlingene er kommet skikkelig
i gang.
Fondene må fornyes i senere
faser i streiken.
Hvordan kan dette gjøres i praksis?
Her er systemet med støttetiere
o.l. helt nødvendig.
Dersom vi tenker oss at de
streikende straks produserer
støttetiere når streiken er brutt
ut.
I dag er det slik at vi da straks
begynner å samle inn penger til
de streikende blant oss sjøl.
Etterhvert kommer innsamlinger
i gang, men inn til målsettingene
er nådd har vi lamma alle andre
innsamlinger, f.eks. nå innsamling
til avisa. De pengene vi legger
ut fører ikke til at vi står bedre
rusta til neste streik.

Det er derfor helt nødvendig å
satse på # bygge opp streikestøttefonds, som er uavhenig av
arbeideraristokaratenes innflytelse. Disse fonda må • vi ha
som mål at skal sikre en streik
i begynnerfasen, og vi må også
kjempe for at fondene ikke tæres
bort av en enkelt streik, at
de kan fornyes gjennom streikestøttearbeidet.
Jeg mener dette er mulig på en
svært enkel måte:
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Hvordan kunne det være:
Streikestøttekom. på Grorud.
f.eks. har et fond på 3.000kr.
Komiteen får apell om støtte til
Polarbeiderne. De bestemmer å
bruke kr.2000 til kjøp av støttetiere. Dette må presiseres at er
et forskudd på innsamling som
komiteen garanterer. Det betyr at
når
støtte.1
tierne er solgt er pengene tilbake i fondet. Fortsetter streiken
fortsetter forskutteringa. For
de streikende betyr det at den
vanskeligste starten blir letta
ved at pengene kommer raskt inn.
Lokalt fordeles kortene på streike
støtteaktivistene. Disse kjøper
f.eks. gjennomsnittelig 10 hver
for videresalg. Det vil at aktivistene får igjen penga sine når
de har solt korta, det vil si
når pengene er samla inn. Neste
uke kjøper de nye kort for penga.
Det betyr at aktivistene som
samler inn penger ikke sjøl må
ut med gigantiske beløp. De kan
da bruke sine penger til å styrke
det lokale streikestøttefondet,
og andre nødvendige innsamlinger
som ilke har så brei støtte. Når
en streik er over kan en ikke fort
sette å samle inn bredt.
I dag er det slik at en god del
penger ligger ute blant akvivistene i det str iken avblåses.

Disse må selvfølgelig sendes de
streikende, noe anna ville være
underslag. Men ikke dersom vi har
innført ordninga med fond og
støttetiere. Da tilhører pengene
ikke de strikende men fondet. En
kampanje blant aktivistene til å
kjøpe de siste kortene som
streikestøttekomiteen sitter på
y il da sikre at det opprinnelige
fondet er tilbake.
Dette var noen tanker, som jeg
mener det er all grunn til å gå
inn på. Bry dere ikke med underordna detaljer, men ta stilling
til hovedsaken.
ULRIK.
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!II~;
VI SKRIVER OM JOBBEN
VÅR - OG SELGER PÅ DET.
Jeg skal prøve å trekke fram et
godt eksempel på hvordan salget av
kk kan øke på en arbeidsplass.
I dag er KK godt oppimot den mest
leste avisa på bruket og vi har
et jamnt salg mellom 15-20 aviser
en gang i uka.
Det starta ved at vi sjøl
begynte å selge avisa hver uke
utafor porten og innafor jobben.
Vi skreiv om aktuelle saker og
pussige episoder fra arbeidsplassen til KK og solte på den dagen
disse kom inn. På disse dagene
solte vi ca. 30 aviser, samt at den
blei populær lesning blant mange.
Vi kom i arbeidskonflikt, nekta
overtid. Dette skreiv vi om og
brukte avisa i stedet for løpesedler. Solgte ca. 30 aviser. Mange
andre leste. På den måten fikk vi
spredd propagandaen, framma partiets
linje og økt kampvilja.
Flere arbeidskamerater blei
interjua om konflikten på jobben,
soe som førte til et salg av ca.
70 aviser. Dette interjuet klarte
å klargjøre for mange hva konflikta
dreide seg om og svslørte mange
av de mytene og løgnene som klassefienden om kommunisthetserne
oruker mot kampvilje hos folk.
I dag er avisa for de fleste
snart fullstendig avkriminalisert.
Det står om ting i avisa som er
helt riktig og arbeidsplassen vår
og den konflikten vi er i.
Dette vil etterhvert blir et solid
grunnlag for en abonementskampanje, samt at løssalget vil kunne
øke kraftig framover.
Folk vil få tiltru til at avisa
skriver sant om andre saker enn
arbeidsplassen vår også, og
propagandaen for partiets politikk
vil styrke seg.
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Derfor, lær av oss, selg mye aviser
utafor jobben. Skriv om Tussige
eller spesielle episoder på jobben
og selg avisa dagen etter. Mnage
vil etterhvert innse at den er den
beste avisa og et talerør for
klassen, og vi vil få en mengde
nye abbonenter og løssalgslesere.
Bruk også artiler i avisa til å
diskuter politikk med folk.
Gyv på folkens - vær ikke reddet bra slag av avisa vil styrke
både deg sjøl og arbeidskameratene
dine.
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Hva har vi oppnådd
Den 15.november utløper den første fasen i jubileumskampanjen. I to
måneder har da hovesaken vært å øke
løssalget. Fra da av blir verving av
nye abbonenter hovedsaken.
Løssalget i Oslo har steget betraktelig i løpet av denne tida,nesten tredobling 3 uker før 15.november. Dette er bra, men det er ikke
nok. Utgangspunktet var nemlig svært
dårlig.Vi ligger nå på ryndt 70% av
løssalgsmålsettinga,og målet er å
nå 100% innen 15.november. -Det vil
kreve en ekstrainnsats i innspurten
av den l.fasen i kampanjen.
Den viktigste faktoren for økinga av løssalget er at vi har begynt å korrigereavviket i synet på
KK. Mange avdelinger har diskutert
og virkelig oppprioritert oppgava.
Det viktigste tiltaket har vært opp
rettinga av det nye kommisjonærsystemet, som i hovedsak har løst det

vanskelige distribusjonsproblemet.
Det er nå mulig for alle abbonentene som får avisa med bud å få nøyaktig det Ønslige antallet aviser
hver dag. Det er innført et enkelt
rapportsystem , og.betalingssystemet
er forenkla.
Men det er mange som ikke har
tatt i bruk dette systemet. Kommisjonærene fordeler seg svært ulikt.
Rapportene til nå tyder på at det
fortsatter store deler av Oslo-partiet som ikke har øket løssalget i
denne perioden
Dersom vi virkelig skal oppnå
ålsettinga for løssalget og sikre at
vi når abbonementsmålsettinga må de
stedene der løssalget ikke er økt
skikkelig i denne fasen
fortsette
å prioritere økning av løssalget et
stykke inn i neste fase. Vi må øke
leserkretsen for å legge grunnlag
for nye abbonenter.

Hovedsaka nå ,verving av
nye abonnenter
Grunnen til at vi til nå har pri- ing av kommisjonærsystemet.
oritertløssalget først er at det skuFor å få igang det systematiske
lle legge grunnlaget for abbonements- vervearbeidet er det bra å ha aksjonsvervinga. Det må bety at vi nå først uker.Se artikkelen om den planlagte
og fremst må ta sikte på å verve fas- aksjonen på Fredensborg. Denne aksjote kjøpere av avisa, og at vi alltid nen krever utdeling av aviser gratis.
legger stor vekt på diskusjon om ab- like aksjoner kan gjennomføres i bebonement når vi driver løssalg. Der -grenset omfang. Søk Oslo-distribusjonsom vi ikke slik knytter løssalg og
en om gratis aviser. Det som vil kreverving sammen står vi i fare for at ves er en detaljert plan for aksjonløssalget ryker. Det er svært viktig en. Dessuten at de som får slik gratat vi klarer å opprettholde og øke
isutdeling forplikter seg til å oppløssalget også i den fasen vi snart
summere og rapportere til Oslo-distr.
går inn i. Se artikkelen om utbygg- Slikt stoff kan brukes i avisa.
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Bygg ut kommi- Handslag til
sjonærsystemet klassekampen
systematisk

Innsamlinga til KK er nødvend•g,der
som avisas økonomi skal kunne sikres.
Bare små beløp har kommet inn til nå.
Dette skyldes i stor grad de store
målsettingene som er stilt for streikestøtte. Dersom vi ikke prioriterer
streikestøttearbeidet høyt vil vi ikke klare innsamlinga til KK. Å prioritere streikestøtte høyt, betyr å prioritere innsamling høyt slik at ikke
vi sjøl og våre nærmeste må ut med
store beløp. Har du hundre kroner så
gi de til KK og selg 10 støtte-tiere
på gata. Det tar under en time. Få
våre nærmeste venner til å gjøre det
samme. Bare slik kan vi sikre både
avisa og streiken. Tegn faste bidrag
til"Handslag til KK":

Vi har tredoblet antallet kommisjonærer i Oslo. Dette er det første skrittet i en lang mars. Vi må regne
med at utbygginga av kommisjonærsystemet blir ei kontinuerlig oppgave
i hele årplanen. Utbygginga må bli
planmessig. Det har den ikke vært
til nå. Vi må satse på å få en KKkommisjonær på hver arbeidsplass i
denne byen-kommisjonærer som selger
avisa hver dag på jobben. Vi skal ha
KK-kommisjonær på hvert lærerværelse
i hver barnehage, på hver fabrikk og
hvert kontor, på hvert institutt på
Universitetet, påhvert gymnas .
Ja det er klart. Dette må ta tid.
Dersom vi tror at dette går fort og
lett tar vi feil. I dag finns det ikke folk som noengang har lest avisa
mange steder, og bare et fåtall steder er det folk som leser avisa fast.
Men mange steder er det likevel mulig å få en fast kommisjonær som selger avisa hver dag. Det er med disse
stedene vi må begynne.
Vi må ta fatt på denne store oppgaven, bygge ut kommisjonærsystemet systematisk, arbeidsplass for arbeidsplass. Og vi må gjøre oss i stand til
å kunne summere opp kontinuerlig hvor
langt vi er kommet.

Planlagt
aksjon på
'Fredensborg
Fredensborg er kjent for valgarbeidet i fjor(4.6%til RV).
Ei KK-gruppe har planlagt en KK-aksjon som de mener er en videreføring
av erfaringene fra valget. Dette er
bare starten for en systematisk vervekampanje.

Styrene har fått nærmere instruks om
dette. Det er svært viktig at alle
Aksjonen skal gå over 14 dager. Et
instrukser blir ulgt. Spesielt gjel- kvartal med ca.100 husstander er
er det instruksen om at alle som er
valgt ut. Gruppa har laga et forekommisjonærer følger instruksen om
løpig utkast til brev til beboerne,
å rapportere ukens salg seinest man- der de forklarer hva som skal skje.
dag(Også når ingen aviser er solgt), Se brevet i faksimile:
og at betaling sjer hver måned uten
å drøye.
Målsettinga er flest mulig abbonement.
De vil satse på tilbudsabbonement i
første omgang. Men det er også et mål
å få mange avtaler om fast salg en
eller to ganger i uka. I tillegg,:
og det er ikke lite viktig, blir en
forhåpentligvis kjent med folk, får

9
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vite hva folk syns om avisa, tips,
osv.

Spesielt trengs det stoff om erfaringer og ideer til aksjoner på arbeids-Diskuter ideen. Skriv inn til Oslo- plasser. Kan ideen fra Fredensborg
tillempes på arbeidsplasser?
distribusjonen om andre ideer.

Til beboerne i

I de neste to ukene
I den siste uka vil
kampen-gruppa her i
tid til å slå av en

Oslo

vil dere få avisa Klassekampen gratis.
dere få besøk av en av oss i Klassestrøket. Vi håper at dere vil gi dere
prat.

Mange av dere har sikkert aldri lest Klassekampen før. Noen
kjenner kansje avisa fra den gang den var månedsavis eller
ukeavis. Andre kjøper avisa ganske regelmessig i Narvesen,
på jobben eller på gata. Uansett, vi vil gjerne vite hva dere
synes om avisa. Hva er bra? Hva er dårlig? Er det spesielle
ting dere savner? Hva mener dere må kunne kreves av ei virkelig arbeideravis? Er det for lite nyheter? osv.
Vi håper dere vil lese avisa disse to ukene, og så si meininga
deres om avisa. Det gjelder alle , også dere som er uenig i
mye av det dere leser. Det er med hjelp av slik kritikk at
avisa kan utvikles til ei bedre avis for arbeidsfolk.
Klassekampen har 10-års-jubileum i februar neste år. I løpet
av disse ti åra har avisa utvikla seg fra å komme ut en gang
i måneden til nå å være dagsavis. Omstillinga til dagsavis
har ikke vært enkel. Vi har avstått all støtte fra Staten,
for at ikke økonomisk avhengighet skal kunne føre til sjølsensur når det gjelder all råttenskapen som skjer bak kulissene. Avisa er blitt kjent for sine avsløringer, slik som
avsøringene av militærøvinger i å slå ned streiker, regjeringas ettergivenhet for presset fra Sovjet, eksempler som viser
at lønnstoppen ikke sikrer arbeidsplassene, men tvert om vil
føre til større arbeidsløshet; og hvordan myndigheten forsøker
å holde slike ting sjult for folk.
Men vår uavhengighet av staten betyr at vi er desto mer avhengige av alle de som leser avisa. Det gjelder både økonomi, innlegg, tips om stoff, og kritikk. Uten tusenvis av lesere sin
innsats med økonomisk støtte, distribusjon og salg, innlegg
osv. ville vi aldri greid å drive denne avisa. Men vi trenger
flere faste lesere, flere som skriver inn og flere som kritiserer, dersom vi skal klare å gjøre avisa bedre.
Vi håper derfor at dere ser med velvilje på dette tiltaket,
og at mange av dere vil bli faste lesere av Klassekampen

Med vennlig hilsen
Klassekampen-gruppa i strøk°
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Kjøp Oktoberbøker til jul
HØSTENS STORROMANER.
Kamerater, Forlaget er i ei alvor
lig økonomisk krise, det har stort
I midten av november kommer bind 2
behov for penger raskt.
Derfor oppfordrer vi på det sterkes- av Solstads trilogi om krigen.i Norte partikameratene til å kjøpe Okto- ge : "KRIG 1940". Det er ei bok som
kommer til å ta massene av lesere
ber/Sivle bøker og Mai plater som
med storm. Solstad har klart å ta
julegaver. Mobiliser sympatisører
arbeidsfolks følelser og opplevel og venner til å gjøre det samme.
ser på kornet. Alle som har lest
Distriktsst ret.
boka, både korrekturlesera og Bokklubben Nye Bøkers konsulenter, har
vært over seg av begeistring. Deni ne boka skal bli en bestselger og
Vi trur ikke det skal bli vanskelig
'vi må gjøre vårt til at bevegelsen
å følge denne oppfordringa. Oktober
,på boka blir enda større. Les boka,
kommer i år ut med mer enn 60 bøker
og fortell andre om den
og hefter og høstlista er den beste
i forlagets historie. Sammen med
Jon Michelets "ANGREPET PÅ LONGYE Sivle forlags bøker og Mais plater
ARBYEN er den andre storromanen so
trur vi at både gavebehov og egen
som kommer ut i høst. Med utgangsleselyst langt på vei skal bli deki Titos død forteller Jon M. om utka.
bruddet av 3.verdenskrig. Scenen
for Michelets handling er Svalbard
som blir angrepet av Sovjetiske

Dag Solstad

KRIG 1940
Dag Solstad
KRIG 1940. Roman 220 s.
Våren og sommeren 1940. Det er krig i Norge, en krig
mange har frykta, men færre har vært forberedt på.
Unggutter fra Oslo Østkant befinner seg som soldater
ved fronten, i Østfold, i Nordmarka. Oslo er alt en
besatt by. Fortsatt motstand eller fred og ordning med
tyskerne - det er spørsmålet som alle blir stilt
overfor, - borgerskapets menn, de faglige lederne i
forskjellige politiske leirer, arbeiderne i leiegårdene
på Griinerløkka. Det er brennbart stoff Solstad
arbeider med. Romanen hans vil bli en av årets mest
omdiskuterte bøker.
«Krig 1940» er annet bind i en
trebindsserie om krigen i Norge.
Første bind, «SVIK. Førkrigsår».
kom i fjor, og ble valgt som
månedens bok av Bokklubben
Nye Bøker. Dansk utgave kom
i sommer, tysk og islandsk
utgave er underveis.
Hft. kr. 52,-, innb. kr . 64,-.

Ang

f-- repet på Longyearbyen er en roman om en ny verdenskrig, scenen er Svalbard Sovjetiske styrker går til angrep
.., etter at offensiven er starta i Europa. På Svalbard blir de
`: møtt med væpna motstand fra befolkningen. Motstanden
blir slått, men ikke utrydda .
Kommer i november.
' -=-1C334~411111111111ar r
styrker. Boka er spennende og som
alle Jon M.s bøker vil også denne
skape mye debatt og røre. Denne
boka vil det bli lett å spre i masseomfang.
Den tredje godbiten som kommer i
høst er Eldens : "BERTE ERSONS SAGA.
GROS ÆTT 1." Det er ei bok om ei
kvinne og hennes liv. Det er en roman som spenner vidt, det meste av
handlinga ar lagt til USA og går
fra 1830 til 1984.
,:sör4s. 5. 13

st
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Vi selger MANGE oktoberbøker
PÅ JOBBEN!

Vi er et lag som organiserer folk
som jobber innafor transport.
Vi jobber i Oslo, og vi har gjort
gode erfaringer med å selge Oktober litteratur på jobben.
Det startet med Grunnsirkler til
folk som skulle studere, men dette
utvikla seg videre og vi har etterhvert solgt bøker og hefter om
svært forskjellige emner.
For å ta det konkret: Prinsippprogram. Opposisjonen på LOkongressen, Den Hemmelige Rapporten
fra 1940, Hefter om PAC, om Idrett,
Ungdommen, Olja, Rulle forteller,
Travelfoss, Svik, Jernkorset,
Orions Belte, Kapitlet som ble
vekk, Kamp mot helsefarlig arbeide.
Som det framgår så er det solgt
både romaner og viktige politiske
dokumenter og endel andre emner.
Dette har skjedd uten at vi har hatt
en klar gjennomtenkt politikk-for
salg. Det har skjedd på sparket.
Allikevel blei ei bok som Den
Hemmelige Rapporten om 1940 solgt
i bortimot 50eks. i løpet av kort
tid.
RAPPORT FRA DEN MILITÆRE
UNDERSØKELSESKOMMISJON AV 1946.
1. bind 187 s
Vårens salgssuksess, — NA 17 000' Den hemmeligholdte
rapporten om de militære sjefenes innsats under felttoget i april
1940. Tidligere ikke engang tilgjengelig for historikere'
Kr. 30.-

DE SOM IKKE GÅR I BOKHANDELEN
KJØPER PÅ JOBBEN!
Da vi oppsummerte disse resultatene så vi klart at dette salget
hadde store muligheter for å spre
progressive ideer og gjøre folk
kjent med partiets politikk. I
tillegg er det med å styrke forlaget
og det gir oss flotte muligheter til
å utvikle ei bedre og breiere masseTinge.
Sjøl om det etterhvert finnes Oktober-butikker på en god del steder
så må vi huske at det er svært
mange folk som sjelden eller aldri
setter sine bein i en bokhandel.
Det betyr ikke at folk ikke vil
lese. Men av forskjellige grunner
så blir det helst stoff fra den
borgerlige presse og forlagsindustrien. Ved å selge Oktober litteratur på jobben kan vi begynne å
endre dette.
Våre erfaringer viser at folk gjerne
leser bøker av progressive forfattere og at det går an å ta kampen
opp mot all den møkka som trykkes
og spres av de borgerlige forlaga.
Ei innvendig mot å starte med
systematisk salg er vel at,- vi
driver vel nok massearbeid som det
er nå- sleger KK, står på stand,samler inn penger osv.
Ei slik innvending holder ikke.
Dette arbeide kan planlegges og
drives helt utifra lagets egne
resurser og behov. Det behøver ikke
komme i konflikt med andre tidsrammer og rutiner og oppgaver.
Dette er at arbeide som går utenom
og innimellom det vi ellers driver
med.

Og dette på en arbeidsplass
der vi ikke er mer enn ca. 250
ansatte. Bøker som Jernkorset og
Orion har også vært bestselgere,
likeledes LO-kongressen.De andre
titlene varierer med et gjennomsnitt på ca. 10 eks.

SELG BØKER OM TING FOLK ER OPPTATT
AV!
Ta en diskusjon om dette i laget så
fort som mulig. Ta utgangspunkt
i deres egen situasjon. Er det noe
folk er spesielt opptatt av på
-12-
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jobben nå? Vernespørsmål?
Få tak i Kamp Mot Helsefarlig
Arbeid.
Er det mye diskusjon om Sovjet på
Svalbard,- flystyrten på Hopen?
Hva med å prøve å selge Slik er
Sovjets Hær? - eller Orions Belte.
Mulighetene er mange og store.
Få tak i lista fra Oktober. Sett
kryss for det som er aktuelt hos
dere spesielt. Sett kryss for
romaner, historie eller hva det
måtte fære. Tenk også på at det
færmer seg jul.
Tenk på alt det svineriet som vanlig
vis tilbys folk som lesestoff,
og bli klar over at dere kan være
med å slå tilbake mot dette.

s.l1.

UNGDOMSBØKER.
Den siste boka som er satt opp på
"bestselgerlista" er Sverre Asmerviks "SLAGBJØRNEN". En roman om politivold og ungdom. Den er vel så

7800 DEMONSTRANTER
SPORLØST FORSVUNNET!

bra som de andre ungdomsromanene
'som er kommet ut i høst. (Haavardsholms "Reinert og Kalle" og Tove
Nilsens "Gerhardt"). Men prisen på
Slagbjørnen er en god del rimeli gere.
Når det gjelder ungdomsbøker skal
vi ikke glemme Torill Brekkes "GUT—
TEN I REGNET". Ei spennende bok om
en unggutt som rømmer fra et behandlingshjem, kommer borti i RU-jente,
sluttn er dramatisk. Boka er både
levende og romantisk.

OG ANDRE MERKVERDIGE HISTORIER

BØKER FOR UNGER OG PIONERER.

Jon Michelet

200 s. Illustrert.

Humoristisk. Ironisk.
Politisk avslørende. « Celebriteter» fra Berge
Furre til Christina Onassis har fått sitt pass klart og
entydig påskrevet av den krasse pennen til forfatteren
av «Orions Belte».
kr. 38,-.

For første gang kan Oktober/Sivle
tilby unga bøker til jul. Wenche
Blomberg og Bjørg Sletlp n har laga ei
hyggelig barnebok for unger over 3
år. "HVEM LAGER DET?" er tittelen
og forteller enkelt hvem som lager
forskjellige ting. Sverre Asmerv:_k
kommer med boka "FREDLY" illustrert
av Runa Førde. Unga kjemper mot riving av et gammelt hus. For un.!2r
over 6-7 år.
Det kommer ei bok for pionerer om
pionerene i Eritrea. "VI SLÅSS FOR
ERITREA". Til slutt skal vi nevne
"APEN JAGER KNOKELDEMONEN" ei tegneseriebok fra det kinesiske folkeeventyret, for unger i alle aldre, voksne også.

Kampen for at folk flest skal få
et ordentlig lesestoff-tilbud
løses ikk bare ved at det kommer en
,Oktoberbutikk. Det er selvfølgelig
det viktigste. Men det er nesten
enda bedre når "Oktoberbutikken"
kommer rundt på arbeidsplassen
Den kan vi si med sikkerhet, for
det altoverveiende av det vi har
solgt er kjøpt av folk som ellers
aldri hadde kommet seg i Oktoberbutikken. Iallefall ikke på en god
stund.
LYKKE TIL MED SALGET!

DET FINS MANGE FORSKJELLIGE BØKER
Det er et oppsving i kulturdebatten,
folk er interessert i hva marxister
mener om literatur, festskriftet til
Olav H. Hauge :"TANKAR OM DIKTING"
er en fin gave til alle som er interessert i litteratur. - Og Hauges
oversettelser av Brechtdikt - "TIL
EZERTIDI" er entypisk vennegave.
(Pris kr. 20.-)
"Kamerat John" er også ei bok som
burde bli populær, det er en kommunistisk veteran som forteller om

-13 -
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livet sitt. Han nar levd et spennende liv : Tømmerfløter, kampen for
organiseringa av skogsarbeiderne,
krigen og oppgjøret med revisjonismen eter krigen.
Nordrås "RØD HØST" er den beste boka i Norge om samespørsmålet. Det
er ei drivende god bok om undertrykkelse og opprør. Ei bok som du kan
gi til hvem som helst, men husk å
lese den sjøl.

arbeiderklassikeren "MOREN" av Gorkij eller "LÆREBOK I POLITISK ØKONOMI, ei bok det er mye å lære av.
Sånn kan vi Portsete å ramse opp bøker som viser at gavebehovet langt
på vei kan dekkes gjennom Oktober og
Sivle utgivelsene .
HUSK MAI-PLATENE.
Til slutt må vi nevne Mais utgivelser. I år har Mai gitt ut 11 plater.
Det er gammaldansplate, "Nabolaget",
folkemusikk, jazz (ei plate med Club
7 - musikere), rockeplater, Veslefrikk og Tramteatret. Viseplater er
det flere av, den neste er med Jack
Berntsen. Platene selskapet venter
seg mest av er Heimevernslaget,
Tramteatret og Ny Von.

Gaven til gamle Suffere er sjølsagt
"UNGSOSIALISTEN". Vi skal også huske
på forlagets tidligere utgivelser.
"SVIK", "ORIONS BELTE" og "TRAVELFOSS" blir aktuelle igjen fordi
forfatterne gir ut nye bøker i år.Dessuten er det fullt mulig å gi
bort eldre oktoberbøker som f.eks.
Simensens "MENNESKER UNDERVEIS".(Ro- Alt dette cg mere til kan du kjøpe
kris e og arbeidsløshet) hos TRONSMO I KR. AUGUSTS GT. lg.
mon
om

Inga Næss
KAMERAT JOHN

Inga Næss
KAMERAT JOHN. 130 s. Illustrert.
Tømmerhoggaren. fløytaren og industriarbeidaren
John Åsen if31 årt fortel om livet sitt i kamp for
fagforeninga, soldatråd og for sosialismen.
Kr. 32,-.
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Bryt med
byråkratiet

studiearbeidet.
egne planer om verdensherredømme, nasjonal undertrykking
og utbytting i verdensmålestokk!

Bryt med byråkratiet i studiearbeidet. Lag diskusjons og
studiemøte om 3-verdener teorien.

INGEN LANGE INNLEDNINGER:
FÅ FRAM UENIGHET,:

,STUDIER:
-Boka om 3-verdener teorien
(fra KKP), 7.julilederen fra
Zeri Popullit
Røde Fane om 3-verdener teorien
nr.l -78.
Polemikken mellom APA og KKP
(les KK artiklene)
Den store polemikken: Forsvarer av nykolonialismen
side 157 osv.
Internasjonalen nr.5 s.29-38.

Vi skal her legge fram forslag
til møter i 3-verdener teorien.
Vi vil advare mot å ta med mange
spørsmål på en kveld for liksom å
"komme gjennom" hele teorien.
Ta heller utgangspunkt i et
av spørsmåla og fordyp dere i det.
Vi vil også advare mot for lange
innledninger. Innledninga bør
ta opp uenighetene om spørsmålet
og bruke teorien i lys av dette.
•

I dag står det hard kamp om
3-verdener teorien. I den store
polemikken mellom "SUKP" og
KKP ser vi hvordan lederne i
Sovjet angriper KKP's analyse
av at hovedmotsigelsen i verden
går mellom imperialismen og de
understykte nasjonene. Sovjetlederne hevda at hovedmotsigelsen
gikk mellom den sosialistiske
leiren og den imperialistiske
leiren. Tenk om de kunne innbille folk det:
Da kunne de sjølsagt letter drive
sin imperialisme under dekke av
av de styrka den sosialistiske
leiren.
3-verdener teorien forklarer
forholda mellom stater slik de
virkelig er i dag og isolerer
de to supermaktene USA og Sovjet
som verdens folks fiende nr.1
Ikke rart at 3-verdener teorien
blir angrepet, spesielt av
Sovjet-lederne.
Den er et mektig våpen mot deres

Det går også an at to kamerater
med forskjellige syn på et
spørsmål legger opp en polemikk.
Ved å bruke en slik metode vil
alle i gruppa bli aktivfesert.
Etter møtet kan forskjellige
kamerater få i oppdrag å arbeide
videre med uløste spørsmål.
Det kan være å lage innlegg
skriftlig,- eller legge opp
til videre diskusjon.
FFP tar imot spørsmål med takk.
Svar får dere direkte eller i
bladet.
Kanskje var en ide å ha med
sympere og RU-ere.

4MTEOPPLEGG:
H_ vil foreslå følgende møter:
'(Det går av å lage opplegg
sjøl ut fra hva som er brennbart
hos dere)
- Et møte som har til bensikt å
få mest mulig konkret kjennskap

IS
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til 3-verdener teorien, hva den
går ut på.
På et slikt møte er det viktig
å være åpne for alle spørsmål.
Det åpne møtet som Oppl.utv. i
Oslo arrangerte og som Røde
Fane nr.l -78 bygger på kan
være eksemp ler på hva vi mener
med et slikt møte.
Innledninga kan gjøres kortere,
slik at det blir mer plass til
spørsmål og diskusjon.
Et møte. Er det slik at 3-verdener teorien fjerner klassekampen i 2. og 3.verden?
Et av angrepa, ka4kje.det
viktigste går nettopp ut på at
fronten mot supermaktene tar med
nasjonalt borgerskap og til og
med reaksjonære statsledere
som i sitt eget land undertrykker massene. Revisjonistene
hevder da at 3-verdener teorien
i virkeligheten går i mot kamp
mot disse lederne og dette borgerskapet. Revisjonistene hevder
at 3-verdenerteorien i virkeligheten går mot revolusjoner og revolusjonær kamp i 3.verden
Hva skal vi svare på dette angrepet?
Bruk konkrete eksempler som
Mobutu i Zaire, Sadat i Egypt osv.
Ta også eksempler på hvordan
hovedmotsigelsen i et land
skifter når det blir angrepet av
en okkupant.
Vil et Sovjet-angrep på Norge
føre til at vi nedlegger kampen
mot borgerSkapet. Diskuter
eventuell taktikk overfor
borgerkapet i dette tilfellet.
Et møte. Kinas utenrikspolitikk
og teorien om 3-verdener.
Mange av angrepa på Kinas utenrikspolitikk er samtidig angrep
på 3-verdener teorien.
Kina blir angrepet for å støtte
EEC.
Hva er viktigst i dag:
a) At EE0 landa tilhører den
2.verden. At EEC er en allianse
som svekker supermaktenes innflytelse. At hovedslaget i
verdenskrigen vil stå om Europa.
Har EEC noen betydning i denne
sammenheng?

b) At EEC består av mindre
imperialistiske land som slår seg
sammen. Deres hensikt er å bli
sterkere som imperialister.
Det er med på å utbytte land i
3.verden. Er det derfor tiktig
å se på EEC på lik linje med
Sovjet og USA imperialismen.
Hvorfor var vi mot at norge
skulle bli medlem av EEC?
Kinga blir angrepet for å ha
diplomatiske forbindelser med
Chile.
Spørsmål: Er det riktig av et
sosialistisk land å ha diplomatiske forbindelse til fordel
for verdens folks kamp?
Er diplomatiske forbindelser
ei støtte til regimet?
Et møte. Hvordan skal en stille:
seg til fascistiske regimer i
3.verden?
Hva er det som avgjør om et land
tilhører fronten mot supermaktene:
Er det landets objekive stilling
(nasjonalt borgerskap, økonomisk
tilbakeliggende,utbytta) eller
er det karakteren av landets
regime som avgjør det?
Kan et land der fascistene har
statsmakta tilhøre fronten mot
supermaktene?
Et møte. Hva betyr det egentlig
at 2. og p, verden nar felles
interesser mot de to supermaktene%
Et møte. Hva betyr det egentlig
at 2. og 3. verden har felles
interesser mot de to supermaktene?
Det er klart at f.eks. Tsjekkoslovakia og Eritrea/det etiipiske folk har felles interesser.
Men hva med Frankrike/Belgias
militære operasjoner mot sosialimperialismens framstøt mot
Zaire.
Skal vi støtte eller fordmmme
dette? Var det nettopp et eksempel
på at et land fra 2.verden kan
fungere progressivt sjøl om dets
egentlige interesser var å ha
de økonomiske interessene i
Zaire for seg sjøl?
Studier: Internasjonalen nr5 -78
side 32.
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opp DNA i løpeseddelen - åssen
vil de lokale DNA-erne ta det?
Nivået til dem dere retter dere
til må sjekkes. KK-serien
"hva er revolusjonær taktikk"
(6 deler) som sto fra 20.mars14.april er hendig å ta i bakhue. Videre Stalin boka:"Spørsmål i leninismen". kapitlet: •

--•

Har krisa

amma deg?
Strategi og taktikk og Bind 5
Mao "ikke slå i alle retninger"
side 35.
Og hvis du vil se det anvendt på
en sak:"Om de politiske retningslinjene for arbeidet vårt
i Tibet." side 77'samme sted.

HAR KRISA LAMMA DEG?
Har fu og avdelinga laga en løpeseddel om krisa?
Arbeidskameratene, boligdistriktet
ditt, hungrer. Lønreseddelen
slår noen fluer i et smekk:
Det må gjøres lokale undersøkelser, taktikk må vurderes, vi
skal gjendrive borgerlige kriseteorier. Vi får fletta sammen
studier på krisa på en konkret
oppgave, og vi starter kampen mot
krisa.
Istedenfor å kikke opp i det blå..
Undersøk. Husk at krisa ytrer
seg på tusen måter fra permitteringer på Nyland til kommunens
rasjonering av engangshansker
på sjukehusene. Har dere sett
godt nok etter. Før du slår
deg på brystet. Les "Bekjemp
bokdyrkelsen" av Mao i Skrifter
i utvalg.
Litt for mange av oss tenker:
Krisa - det er skip i opplagEnig, men det er klønete hvis
man ikke har merka seg at den
kjemiske bedriften man jobber på
"Vask og ren", har stramma inn
på såpestøkker til handvasken.
Etterpå: Studer: "Sørg frr
massenes velferd - fest oppmerksomheten på medtodene for arbeid."
(samme sted)
Strøm og husleiøkningene hører
til "massenes velferd". Hva
mener de på jobben: Husleia og
strømprisene?
- Alle veit da hvor de går =
Sikt før

du skyter

Løpeseddelen bør treffe.
Hvor mye vekt skal legges på
å propagandere sosialisme på
ditt sted. Åssen vil dere ta

Det som vel bør være med i
.løpeseddelen: Lønns og prisstoppen, gjendriving av borgerlige kriseteorier, åssen krisa
ytrer seg lokalt, åssen føre
kamp mot den. Sosialisme og
økende rasisme må vurderes
nøye.
Hvis ikke lønningene er skyld
i krisa, hva er vitsen med
lønnsstopp da?
"Lønningene er skyld i krisa,
lønnsstopp sikrer sysselsettinga",
"vi har levd over evne".
Dette er borgerkapets papirsverd.
At Nordli og Selvig farer med
sånt er ingen nyhet. For å ta
med hele spekteret tar vi med
et utdrag fra Ny Tids kronikk
2-78, gjengitt i utdrag i
Studieboka: "økonomiske kriser"
Oktober -78 (s40-41)
"Men i slutten av 60-åra begynner
avkastningen på kapitalen å
falle i flere land. Dette har
blant annet sammenheng med omfattende streiker og uroligheter
som førte til betydelige lønnsøkninger. Dette truet sjølsagt
fortjenesten, og svaret var
høyere priser. Prisstigninga
tiltok og i begynnelsen av 70-åra
brøt det internasjonale valutasystemet sammen"....
Vi tar vel ikke for hardt i når
vi sier at Ny Tid gir arbeiderklassens lønnskamp "Sk y ld i
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inflasjonen"? Det er vi som må
gjendrive de borgerlige kriseteoriene - og det er vi i stand
til. KK-tillegget om lønnsstoppen fra 20.sept. er et redskap.
Her er mye fint materiale som
kan brukes. Artiklene tar tall
fra offentlig statestikk - de
er ikke noe vi har "finni på".
Ta "Hvem har levd over evne"
Her vises det åssen bruttonasjonalprodukt er forbrukt i
form av privat forbruk,
offentlig forbruk og innvestering i perioden 72-76. Det
private gikk ned med 0,1%, det
offentlige økte med 0,9% og så
kommer det:
innvesteringsandelen har økt
med 9,5%. Noen sier at "vi er
i samme båt" Men det er vel noen
som skal ro. Den offentlige
statistikken sier hvem. Samme
sted finner du "Lønningene har
ikke skylda for krisa" her
bevises bl.a. at lønningene
utgjør en liten del av prisene.
(For -76 bare 12,9%)
Bruk også "Lønnsstoppen truer
arbeidsplasser" samme sted og
Statsbudsjettbilaget til KK
6.okt. som også tar opp siste
tall over sysselsettingsdemagogien.

Røde Fane nr.3 -78 s.3-15
(samme artikkel gjengitt i
"Økonomiske kriser" s.32-39)
tar for seg borgerlige kriseteorier. I "Økonomiske kriser"
fra s.84-112 er det saksa artikler fra KK-RF, f.eks. artikkelen "Er det lønnsnivået
som avgjør kostnadsnivået"
Noen har merka seg at rasismen
er på frammarsj enkelte steder.
Det er sjåvinisme å lukke øya
for det. Åssen er det hos dere?
Studer: Kommentar nr.3 (OktobeZ-77)
"Enhet norske arbeidere - fremmedarbeidere" av S.A
Vi har gitt endel studietips.
Løpeseddelen skal være god
propaganda mot krisa, den skal
reise kamp mot krisa. Tenk hele
tida åssen blir det vi skriver
oppfatta av våre lokale lesere.
Blir det "for mye tall" - er
de tall eksemplene vi bruker
avslørende? Blir det for tett med
stoff - hva med en fresk karikaturtegning? Prøv utkastet på arbeidskameratene. Tenk på hva de sier
når vi viser at det ikke er lønningene som er skyld i krisa

nfflafflialiriti=11~12V

ALLE MEDLEMMER SKAL KJØPE STUDIEBOKA "ØKONOMISKE KRISER".
DEN ER OBLIGATORISK STUDIEBOK TIL SJØLSTUDIEKAMPANJA . SPRE DEN OGSÅ TIL
SYMPATISØRER OG ARGETDSKAMERATER.
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kritikk av DNS•direktivet:

SKADER RØD •FRONTEN
Jeg synes det er glt at alle partibevegelsen er tent med et slikt
medlemmer i Oslo har fått direktiv
•
direktiv.
om å skaffe seg to klipp og stemme
VERA
, Rød Front i DNS.
Jeg mener at DNS er studentenes
DIREKTIVET SKAL FØLGES!.
organ, og at kampen om DNS skal
FORTSETT DISKUSJONEN!
! stå blant studentene. Jeg har
FFP oppfordrer til fortsatt
alltid synes det har vært tåpdilig
diskusjon om dette. Særlig oppfornår pensjonerte AP-arbeidere
dres kamerater på Universitetet
piskes inn til fagforeningsmøter
til å svare. Men direktivet står
for å sikre stemmer, selvom det
sjølsagt ved lag. Fins det kamerater
er forskjell på progressive unge
som er enig med Vera, men som ikke
arbeidere i DNS og dette, mener jeg
har tatt saka opp til diskusjon?
prinsippene er de samme.
I så fall, nå er det bare disse
Det er aktivistene som skal bestklippmøtene igjen:
emme politikken. DNS er etter min
tid i.Xere Poim~menn
mening ikke noe være eller ikke
•Isid
Lott 11~vrIck, for.
tAkity, og~ steina mminfrol~~~
være for progressive studenter.
(KRIM»)
Dersom Rød Front ikke klarer å
LåpEDAG 18)11: XmitmediaIrlirDA0 t0/1,1:`irPoiltilets
mobilisere mange nok på sin
i be i dag oxf~dar>. Om pa- ~mmid‘ ► ~~di kand~
~nø;
Ittivell og po'ålilo~g.
politikk, får de
ett semester
par.e.i54, 14.s. .1§goL1P.
Pareller to i opposisjon.
kommi Ootk,-- Ire, Ole gjet. )11WN1624/11:411~1~t
Jeg tror ikke Rød Front og student- ~in oig tol» 11,wrkirad,. ilegge høyre Drøl i tålteb
ste». . kil2kIE144,141~

ta

'3. Steng politikken atåfor stuedøra - hjemmet og ekteskapet
er en lun avstengt krok reservert for familiens lykke.
Diskuter aldri politiske spørsmål med ektefellen. Be aldri
om hjelp i vanskelige politiske spørsmål.
Unngå å finne fram til motsigelser. Unngå kamp - problemene går
over bare det blir bedre tider.
Hvis motsigelser mot formo
Ining skulle dukke opp - diskuter dem allment og overflatidk
for så å glemme dem fortest
mulig.
Kritiser aldri ektefellen for
feilaktige politikk, manglende
husarbeid osv. feilaktige
ideer går over av seg sjøl.
Praktiser uforpliktende kritikk
og sjølkritikk om du kommer i
en situasjon hvor du blir
pressa til det.
9. Sett seksuallivet i spissen for
ekteskapet/forholdet. Når dette
går til helvete kan du gjerne

GODE RÅD TIL KAMERATER SOM ØNSKER
SKILSMISSE
På bakgrunn av tidligere oppåordringer, observasjoner og egne
erfaringer fra en stund tilbake,
sender jeg inn et lett redigert
forslag. Forslaget ble opprinnelig laget mens motsigelsene sto
skarpest i skilsmissediskusjonen,
derav den lett sarkastiske tonen.
Målsettinga med disse rådene er
å gjøre kameratene i stand til på
kortest mulig tid å bryte ned enheten, kampfellesskapet, mellom
ektefeller.
Det er her
materielle
økonomi og
en kan få,

6.

ikke tatt hensyn til de
forholda, jo verre
dess mer skiftarbeid
gjør det hele enklere.

En gang lykkelig - alltid
lykkelig.
Parolen om enhet - kamp - enhet
må aldri bli annet enn en fest
parole til bruk for forlovere
eller andre på brylluesfesten.

or*s.
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Grunnsirkelen
må nyskrives.
Jeg har ledet en grunnsirkel med
sympatisører hvert år de siste årene, og har hele tiden vært godt
fornøyd med boka. Men nå er jeg kommet til møtet om de borgerlige arbeiderpartiene, og har eterhvert funn
net ut at sirkelen ikke lenger
kan brukes som den er.
For hva har skjedd siden sirkelen
ble laget :
APA er blitt revisjonistisk.
I sirkelen er det en god del henvisnin ger til APA, som sjølsagt ikke lenger er aktuelle. Men dete er
ikke det viktigste. Det er at en
grunnsirkel nå antageligvis må ta
for seg APAs revisjonisme. Det har
ikke vært uten virkning at vi har
propagandert Albanias eksempler i
lang tid.
3. verden teorien.
Grunnsirkelen tar ike opp denne teorien. Da vi studerte møtet om imperialismen, var vi nødt til å lage
et tillegg med innledning om 3.verdenteorien. Det var også her de største diskusjonene kom, med Sjahen av
Persia, Vietnam/Kampuchea osv.
I tillegg er andre områder prega av
at mye vann har rent i havet : En
grundig gjennomgang i forhold til
spørsmålet om taktikk vil sikkert
bety endringer.
En annen viktig sak : De som går på
sidene er ofte SV-sympatisører eller står mellom oss og SV. Derfor må
spørsmålene ta utgangspunkt i motsigelsene i SV, ikke bare kategorisk
slå fast at SV mener det og det.
Det kan kanskje gå en tid før en.
ny sirkel kommer. Innen den tid
må de ansvarlige lage et hefte med
de viktigste kommentarene, både til
studielederen og deltakerne.
Til slutt : Når kommer det et møte
om Sosialismen i grunnsirkelen.
VERA.

Oslopartiet
Vi trenger
Beretninga for Oslo-partiet slo
riktig fast at kampen mot sosial
nedrustning er en viktig del av
kampen mot virkningene av krisa
i Oslo.
Vi som hobber på sjukehus er glad
for at vi nå kan prioritere denne
kampen. Det skjer altfor lite
i vår sektor i forhold ttl hva
det er grunnlag for. Folk har
latt seg undertrykke og utbytte
hardere og hardere med minimal
motstand.
Skal denne kampen bli satt igang
og ført på riktig vei, avhenger
det fullt og helt av om partiet
evner å gå i spissen.Sakl parttiet
bli i stand til det trenger vi
en diskusjon om hva som nå
hindrer oss. Vi trenger å få fram
erfaringer som kamerater sitter
med.Målsettinga må være å få et
kriseprogram for vår sektor.
Sjukehusene i Oslo representerer
de største arbeidsplassene i byen.
Ullevål sjukehus har over 4.000
ansatte. Dette er arbeidsplasser
hvor det nå ulmer og er stor
forbannelse over krisepolitikken.
Sykepleieraksjonen i 72 viste
at sykepleierne kunne bli forbanna og gå til aksjon, men den
viste også at en spontan ledelse
fører kampen på avveier. Anne Lise
Bergenheim som tok initiativet
i 72 fikk plass i hovedstyret i
NSF som takk for å hå forrådt
kampen. Dette kan lett skje igjen
hvis ikke partiet nå tar ledelsen
Sjukehusarbeidere blir ramma av
krisepolitikken både forfra og
bakfra. Forfra ved lønnsnedslag
og dyrtid. Størstedelen av pleierpersonalet er lavtlønnsarbeidere.
Bakfra ved innstramminger, hardere arbeidspress, mer overtid,
hardere vakter, innstramming av
ekstravaktbudsjett osv.
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og krisa i helsesektoren.
et krise ro•ram
Vi trenger og at industrien og
andre arbeidsplasser stiller
krav om et forsvarlig helsevesen.

For Oslos befolkning betyr denne
krisa ventelister, plass på
korridorer, vilkårlig behandling
av et overstresset personale.
Du kan ikke regne med å få ligge
på sjukehus til du blir frisk.
Liggetida på f.eks. hjerteinfarkt
er pressa ned til under det
Iforsvarlige.
Krisa i ledreomsorgen i Oslo har
vært permanent i årevis. Det er
osfr 3.000 på venteliste til sjukehjem. Mange av de dårligst stilt
må ligge på nåde på kostbare sjukehusavdelinger i ventetida.

3. Vi trenger en politikk overfor
kriseløsninger. Oslo kommune vil
sette igang venteavddling på
Ullevål som er dårligere bemannet
enn andre avdeligner. Hvordan
stiller vi oss til dette?
På sykehjemmene har sykepleiermangelen ført til at kommunen
vil ha hjelpepleiere som avdel-

Hva er det som hindrer oss nå?

11. Vi

vet ikke skikkelig hvilke
konkrete krav alle kan samle
seg bak. Neit til overbelegg,
nei til tvungen overtid og krav
om flere budsjetterte stillinger
er mulige krav.
Ved budsjettbehandlinga i bystyret må kravet: "Nei til nedskjæringer" reises med stor kraft

2. Vi mangler brukbare kampformer.
Folk spør oppgitt: "Hva faen
ska' vi gjøre da?" Og vi kan
ikke svare.
Hvem rammer en streik. Mange
mener at pasientene rammes og
ikke Oslo kommune (så slipper
de betale lønn til oss den tida)
"Florence"-holdninga er ikke helt
avslørt for folk selv om mange
mener at vår kamp for bedre
arbeidsforhold i neste omgang
vil komme pasientene tilgode.
Den overveiende del vil allikevel steile overfor å bruke virkemidler som går utover andre
folks liv og helse. Dette er
forhold som må taes alvorlig.
Det må sees på som en bra
ting at folk har omsorg for
pasientene ("Tjen folket").
Men det må avsløres hvordan
kommune og stat utnytter og under
trykker folk som har denne
holdninga.
21

ingsledere. Hvordan stiller
oss til dette? Det er klart
dette er kriseløsninger som
billigere for kommunen enn
full utbygging. MEN skal vi
inngå kompromisser?

vi
at
er
aldri

4. Vi trenger en taktikk for å
forene alle som lar seg forene
mot forverring og nedskjæringer.
Tradisjonelt er vi oppsplitta
i mange fagforeninger og yrkesgrupper. Eks. splittelsen
mellom hjelpepleiere og sykepleiere som burde ha felles
interesser.
Sykepleierne er opptatt av å
forsvare sitt fag. Det er
riktig.
Men det kan umulig være riktig
forsvare det ved å holde hjelpepleierne nede. Vi bør støtte
utvidelse av hjelpepleierutdanninga og større muligheter
til å gå videre.
Dette er ment som noen punkter for
å sette ingng diskusjon, det
finnes mange flere områder. Sett
igang og skriv utfra dine erfaringer
Hilsen kamerater på et sjukehus.
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JEG ER MOT EN "UT AV NATO"KAMPANJE NÅ!

frihet/tilknytning til USA imp-erialismen. Derfor trur jeg at
en utemlding av Nato i dag med
DNA og SV i regjeringa ville
tjene sosialimperialismen og
Sovjet.
Jeg mener at ethvert nederlag
eller et bein Sovjet ikke klarer
å skaffe seg er bra.
Utifra at jeg mener at Norge ikke
hadde blitt alliansefritt i
praksis med utmeldelse av Nato,
mener jeg at vi må velge mellom
to onder, og da velger vi ikke
det verste, Sovjet.
Et argument noen hadde mot meg
var: Vi er for utmelding av Nato,
Hvis regjeringa begrunner å samarbeide mer med Sovjet, går vi
mot det. Det argumentet mener
jeg ikke holder. Er vi sterke
nok i dag til å presse regjeringa
til å ta igjen mot Sovjet i Nord
og på Svalbard? Nei!
Jeg er usikker, men trur og heller
til at det er taktisk riktig å
ikke kreve eller lage noen
kampanje for at Nato skal ut
av Norge i dag. Jeg har nesten
hele avdelinga mot meg, men jeg
er ikke overbevist om at jeg tar
feil. Jeg krever en kommentar
og oppfordrer folk til å svare meg

På et internt seminar om 3-verdener teorien kom vi inn på
Nato og norsk medlemskap.
En mening var - propagandere
for Nato ut av Norge må trappes
opp. En annen mening- riktig å
kreve Norge ut av Nato i dag.
Jeg er imot Nato og USA-imperialismen, men mener at kampen
mot Nato er under-ordna kampen
og propagandaen mot Sovjet og
sosialimperialismen.
Regjeringa blir stadig mer
Sovjetvennlig og tar ikke igjen
mot Sovjets provoka4joner i
nord og på Svalbard.
Dersom AP hadde fått igjennom
på Stortinget at vi skulle ut
av Nato, (noe jeg ikke trur skjer)
så trur jeg at det ville ført til
enda mer Sovjet-vennlig politikk.
Sjøl om Norge i ord hadde blitt
alliansefritt, så har jeg ingen
tru på at vi hadde blitt det i
handling.
UT AV NATO NÅ VILLE TJENE SOVJET.
En utmeldelse av Nato trur jeg
hadde mommet på grunn av motsigelser innafor DNA om forholdet
Sovjet/USA og ikke pga. allianse-

i
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TRUR OSLO AKP(m1) PÅ DEN
PARLAMENTARISKE VEIEN
•

Spørsmalet er satt, på spissen,
men jeg mener likevel at det er
noe i det. Sånn som det er nå for
tida så bruker vi bare lovlige
muligheter til å fremme politikken og vise vår mening.
Alltid er det lovlige demonstrasjoner. (De få som er.)
Hva foregår i Afrika? Hva gjør
Sovjet og Cuba der? Hva med
Israel? Hva med Norsk Front?
Jeg mener at det riktig å bruke
lovlige muligheter fæeks. demonstrasjoner, med det må gjøres
noe mer.
Når svina i "Norsk Front" sprer
nazisme, rasisme og griser til
i byen, så er eneste protesten
artikler i KK. Jeg mener vi burde
gått mangar på byen, oppsøkt
nazista og banka dem skikkelig.
Når Sovjet og Cuba bomber
Eritrea så blir det arrabgert
en punktdemonstrasjon.
KNUS BRESJNEVS AMBA.SSADERUTER!
Hva gjorde vi med den amerikanske ambassaden da USA bomba
Vietnam? Ambassaden fikk sine
vindusruter knust og den blei
malt med rødmaling.Er Sovjet noe
bedre i Afrika enn Usa i Vietnam? Fortjener ikke Sovjets
ambassade samme behandling som
den amerikanske ambassaden?
Hva med Israel når dem oppuperer nye områder? Svina i den
israelske ambasaden burde absolutt få passa sine påskrevet
av norske anti-sionister.
Spørsmålet om såkalte "ulovlige" aksjoner er et taktisk
spørsmål, men i de 3 tilfellene
'
jeg har nevnt her mener jeg det
hadde vært taktisk riktig å lage
noe "ekstra". F.eks. i forbindelse med Sovjets provokasjoner
i nord så sa folk på jobben at
de Sovjetiske båtene skulle
vært senka. Protesterte vi i Oslo
mot det? NEI! Og hadde vi hatt

en punktdemonstrasjon sa naaae
nesten ingen fått vite om det.
NRK og borgerpressa sier jo ingen-1
ting. Men hvis rutene på den
Sovjetiske ambasaden hadde blitt
knust så hadde helt sikkert
radio og TV sagt noe. Jeg trur
mange folk hadde synes det var dc.I
Et eks. på at såkalte "ulovlige"
aksjoner kan fungere bra er Slott'
parken. Hvor mye skriving har
det vært om politivold og ungdommens situasjon?
Omtrent ingenting tiltross for
flere lovlige demonstrasjoner.
Hvor mye mer effektivt var ikke
slaget enn alle demonstrasjoner.
Hvor mye har det ikke kommet
fram i lyset om politivold,
om ungdommens situasjon, om et
sted å være etter slaget?
Aksjonen var 100% rettferdig
sjøl om den uar aldri så mye
ulovlig. Oslo AKP(ml) må lære
av metoden kameratene brukte i
Slottsparken. Slaget redda jo
også tilbkegangen for FFF.
Jeg mener det må nye metoder til
i kampen. Jeg stiller meg til
disposisjon til bruk i framtidas
slag og aksjoner, men en aksjon
må nødvendigvis ha en ledelse og 1
hvem andre enn Oslo AKP(ml)
skal gå i spissen?
Kameratslig hilsen AKSJONS-SVEIN
..
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Prioriter forberedelsen av
Pionerbrigaden høyere
området. Det krev'er derfor god plan;
Vi har hatt hovedoppgave med unglegging og energi gjennom dagen
dommen. Mye er oppnådd her, bare
fra ledernes side til dette.
tenk på hvor mange ungdommer som
Folk som har liten erfaring med
gikk i l.maitoget i år!
unger undervurderer ofte denne
Men - hva med unga, pionerene.
sida av pionerarbeidet.
Hvis vi ikke tar et skikkelig grep
I allefall når vi opererer med et
om unga, suger borgerskapet tak
minimum antall ledere er du pioneri dem og får i tillegg til skolen,
leder på heltid.
også dytta i dem sin ideologi i
Det er beinhard jobbing, men også
ferien og fritida. For mange unger
politisk skolering, spesielt på
blir f.eks. Speidern alternativet.
Det er derfor flott at vi og •unga
driver Røde Pionerer, og det virker
som det går framover med det arbeidet. Men hva med pionerbrigaden
på romerleirene?? Jeg har sjøl
vært leder på pionerleir ifjor og
leder på pionerbrigade i år.
Pionerbrigade er en brigade på samme i
måte som andre brigader, dvs. ungene
og lederne lever sammen hele
døgnet, uka igjennom. Som ledere
må vi bl.a. bare lytte til unga,
samle deres ideer, trekke ut motsigelser for etterpå å resentere
dette som forslag til aktiviteter.
I praksis må lederne i tillegg opp1¥1111•~10.11111711~1617-1!"k‘,--,,,,,,
summere dagen, oppsummere med unga
etterpå og planlegge neste dag
masselinja. Det å jobbe med ungel
etter at det er ro for kvelden.
betyr derfor etter min mening ikke
(Hos oss i år k1.10.30.)
at lederne ikke får politisk utK1.7 neste morgen blir vi vekt
bytte, men i praksis blir det liten
av forventningLIalle pionerer.
eller ingen skolering, og du får
ikke entusiasme på hovedemnene på
årets sommerleir. Grunnen er rett
HJELPE UNGA TIL Å BLI SELVSTENDIGE
og slett at du ikke får tid til
Borgerskapet vil ikke ha unger som
å delta i diskusjoner/leiplenum mm.
stoler på seg sjøl, og er selvom hovedemnene.
stendige. Borgerskapet har makta
En venn av meg og partiet, dro på
i dette landet, og unga, akkurat
sommerleir for første gang i år.
som vi, er prega av det. En viktig
Han ble "huka" til pionerleder
oppgave er derfor å hjelpe unga til
på vei til leiren. Når jeg sier
å bli selvstendiege.
"huka", mener jeg at han ikke ble
"Tannbørsten min er borte:Slagstøvlverva ut ifra politiske kriterier,
ene mine er fulle av vann".
men i desperasjon pga. dårlig
Ja, uten ledelse og mobilisering på
planlegging.
viktigheten av å ha et system på
1. Han var første gang på leir, og
tinga sine, er unga i dag ofte
sa sjøl på forhånd at han dro
temmelig anarkisti.ske på dette
bl.a. for å avklare forholdet sitt
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til partiet. Dette har vi diskuterte
mye og han er gått framover,
bl.a. ved at han bestemte seg for
å dra på leir i år.
Han var ikke forberedt på oppgaven, han hadde tvertimot bestemt
seg for å "hoppe i det", ta opp
motsigelsene sine på leiren.
Bl.a. om Sovjet er det aller største
faren i dag.
Han sa sjøl til meg etterpå at
har uar "litt letta" fordi han
"slapp" å være med på diskusjonene
på leiren. Samtidig som han
savna diskusjonene. Han vakler!
Men han hadde jo valgt å ta opp
diskusjonen i og med at han dro
på leir.
Han ble istedenfor "mobilisert"
til å velge galt dvs. ikke
diskutere likevel.
Sånn skal det vel ikke være:

forbindelse med vervinga. Jeg var
som sagt gira på "vanlig leir",
siden jeg ikke fikk det ifjor.
Når jeg då for spørsmålet omtrent
sånn:"Skal pionera her få en
allright leir, må du stillet"
Da blir det ikke et vallg!
Jeg klandrer ikke han som spurte,
fordi sånn var det jo da!
Kunne det ikke vært sikra iallefall et minimums antall pionerledere
på forhånd? Pionerledere som var
mobilisert og forberedt på oppgaven.
UNGER PÅ LEIR - ET NØDVENIG ONDE?

Når aet er sånn som nå, får -unga
ofte lite entusiastiske ledere, og
dårlig organisert leittilbud.
De voksne føler seg ofte "kuppa"
og "snytt" for sommerleir, og ser
på unga som et nødvendig onde.
MEN SÅNN ER DET!
Håper ikke jeg blir misforstått!
Jeg ble også "kuppa" til pionerDet bl_' jeg hvis folk svarer at
leder i år. Under kveldmaten første
jeg ikke forstår viktigheten av
kvelden i år, ble jeg oppsøkt og
pionerarbeidet, siden jeg motvillig
spurt om jeg ville være pionerleder, måtte overtales i år,
fordi jeg ved en feiltagelse først
Nei, det er faktisk omvendt!
hadde streket under "jobbing med
Jeg mener det er så viktig av vi
unger" på skjemaet.
må prioritere forberedelsene av
Jeg var på dette tidspunktet
pionerbrigadene høyere enn nå,
"innrulert" som medlem av kulturfor det er etter min mening et
gruppa i en brigade, "godkjent"
nødvendig tiltak for å videreutav brigadelederen. Han som kom og
vikle pionerarbeidet.
spurte var "verva" som leder for
pionerbrigaden to-2- dager før
FO R G:
leiren. Han virka temmelig desperat, og hadde grunn til det, fordi
klokka var litt på 20 og han var
Mobilisere ledere i god tid
fortsatt den eneste pionerlederen.
på forhånd.
KL.9 neste morgen ville forventPolitiske grundige diskusjoner
ningsfulle unger komme til brigaden.
med de voksne lederne, eventuelt
rionerleiren var heller ikke forogså de eldste pionerne som
beredt utover de erfaringene han
ledere, på masselinja og emnene
hadde fått fra Skiptvedtleiren i
for leiren.
Gå gjennom tidligere erfaringer
og konkret diskutere hvordan de
skal brukes på den bestemte
leiren.
Forberede en konkret plan for uka
+++++++++++++

$

Her er sepli vi laga om pengeinnsamlinga til Eritrea og
gcSommerlei don det». Målsettinga var 5000, vi fikk 8315!

Vi kan ikke drive med kriseforberedelser i siste lita for dem som er
framtida vår, kan vi vel?
Hilsen Sofie som håper på svar!
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.
s .144
synes synd på deg sjøl.
Sørg for å se hverandre så
lite som mulig. Hvis dere er
hjemme sammen - gjør forskjellige ting, ikke prat.
Snakk ikke om følelser, det
er rein metafysikk.
12. Når skilsmissediskusjonen
starter - tvær den lenge ut.
Kjør antagonistisk. For a1.1
del - trekk ikke andre inn i disdel - trekk ikke andre inn i
diskusjonen.
Denne lista med råd er uprioritert, men med de 6 første skulle
målsettinga likevel kunne oppnås.
LYKKE TIL!
hans.
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