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jLEDER: 
--------

2 

en rødm~•• 
inn i llommunest~ret-

For mang,_ var det et hardt slag at 

RV-lista i Akershus ikke blei levert 
i tide, og at vi derfor ikke.kan 

få inn noe mandat i fylkestinget. 
Spesiellt ille var dette når vi veit 

at det var svært gode sjanser for å 
få inn en uredd talsmann i fylkes
tinget. 
Likefullt er det slik at vi ikke 

kan la denne "blunderen" velte hele 
valgkampen for RV i distriktet. 
RV $tiller liste i 4 kommuner, i 

Asker, Bærum, Skedsmo og Ullensaker, 
og mye tyder på at kampen for å få 
inn folk i disse kommunestyrene så 

langt ifra er tapt på forhånd. 
Riktignok kreves det stor framgang 

på alle plassene, men denne fram
gangen skulle værs mulig dersom vi 
legger breisida til. 
Det er flere ting som gjør en slik 
vurdering riktig: 
- Mange folk i og rundt RV har iår 
reell tru på mandat. En stemme på 
RV i år betyr ikke en rein demon
strasjonsstemme, rroen derimot en 
stemme på et alternativ som har 

mulighet til å komme inn. 
- RV programmene er langt mere -
konkrete enn noen gang tidligere. 

Det gir svar på hva RV mener om 
saker som mange i kommunene er ~pp
t,att av. 

~:en sjøl om situasjonen på mange 

måter er gunstig, så er det klink
ende klart at vi får ikke et eneste 

' mandat gratis. Det må en ekstra inn~ 
sats til. 

Men vi er overbevist om at en slik 
innsats vil være en riktig måte å 
bruke kreftene på. 

En representant i kommunestyret er 

et resultat som vil kunne~ety mye 
både for den revolusjære bevegelsen 

i distriktet og for folk i kommunen. 
Det vil øke vår mulighet til å vise 
hva vi står for. Det vil bringe oss 
inn i det politiske bildet.i kommmn
ene i mye større grad enn vi er pr. 
i dag. 

Det vil være et viktig skritt h,r å 
legge grunnlaget for nye framganger. 
Ikke minst vil det være viktig for os 
sjøl. Det vil være et eksempel på 

at det nytter å jobbe, at det er mul
ig å oppnå resultater. 

Fle.-e ,n;._, cWt.v ., ~~ 

Hva må til? For det første må vi 

slå fast at det til nå har vært alt 
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fo'.r,.fu ~artimedlemil)~r son, ha,r deltatt 
, i valgkampen •. I st~r. gr!'d hir det ",sa:. 

. har væ'rt gjbrt til ''.nl Vært 'ekneit:' 

personers verk. 
Dette skyldes både ;at pa~tiet har 

hatt problemer rr.ed reellt å; priori

tere valget. som ei hov8doppgave, 2Å 

sterke tendenser til monopolisering 
hos de kameratene_som har hatt valg-

oppgava. 
I innspurten nå må·alle resurser 

s~tes inn, 

..._ ~~ mo.. ~ m.riJ., 

Sekterismen har ogs:'.'. vært en alvor-
1·g hindring i arbeidet. Altfor få 
uorganiserte er trukket med i arbeid. 

Ja. til' og me( mange a~ de uorganisert 
som EtJr på listene er ikke. trukket 

9.kti vt rr.~o i valgkair.pen. 
Vange kamerater velger heller å gk 

gjøre tinga sjøl enn 1 prøve å trekke 

med anc're. 
Dette hindrer oss , både i å få full 

fart i valgkampen OG vises i terrenget 
ved hjelp av mange aktivister. Og det 

fører til at vi ik~e klarer! trekke 
m9.nge nærmere til den revolusjonære 
bevegelsen. 

I innspurten må mange uorganiserte 
trekkes med. 

R v:,it at det finnes eksempler på 

nengige folk soc. står på listene 
som ikke engang er forespurt o~ de 
vil del ta i valg:<mcpen. 

Vi veit åt.manse uavhengice som av 

forskjelli,;e grunner i :':e ville .st:'\. 

på listene, allikevel er icteresscrt 
i\ ~jøz·e noe i valgka~psn • 

...,isse kref.ene m?~ vi U·tnytte i_-i·n_~-· 

spurten. 

Gt ~~ ~ 
Yra tidligere valgkamper veit vi 

at den eneste sikre ·måte~ ·i o:,-,p:;\ 
stor frarr;gang p ,·, er å gå. systematisi, 

tilverks •. 
Endel stecier har d€tte arbeide·t korr.~, e 

godt igan6 • Det er sa t.t opp lister • 
over alie potensielle RV-steæn,er i 

omr"idet, og de blir oppsøkt en etter 
en. Ved å bruke denne metoden har 

.flere ste.der alierede sU.tt fast at 
~et er mulig å doble antall stemmer 

fra forrige gang. Ja, innafor et 
område i.Bærum har denne metoden 

vist at.det bare på den plassen er 
mulic· å sil,re nalvoarten av den 
fram~angen som skal til forå få 

inn et mand t i Bæru:. 

8~~-
En anr.en viktig erfaring er at vi 

vea å bruke fantasien kan få til en 

valgkaæp son; vekker oppsikt og gir 

entusiasme. Et eksempel på dette 

har vi i Eærum. Endel RV-aktivister 
stillte ied et hundehus på stand. 
P"i hundehuset .var det slått opp en 

plakat med påskrift om :Hus tilsalgs, 
81:J O ;:.Jt P:1 en ut:1.arka m:J.te satte MIit 

dette lyset p~, 3ærurr. Kome;une • s bolig 

politikk. Ja" det skapte s:1 mye røre 
at sjøl godseier Løvedskiold person
lig rr:øtt·e opp viod standen og forlang
te den fjerna!! 

~tannet ekse~pel er 2v·1 tsker so:~ 

har lansert paroJ.en : S"tem ~n ·x1i:tx' 

rød mygg inn i korr:r.,unestyret '! 

Dett~ er sri par6fe s6m ~åde er sjøl

ironisk OJ hum·;.rfyllt, os 'so,, sa:r.:-,. 
tidi~ h~r .oblisert folk, i~~ minst 

11 stik~e fra eer;'' i ~::nf.::~:uneGty:·st. 
!(amer::~ ter ! 

. oiiehotm er tilsGede ·e ,i •ii I 
or,: fordre -1lle sa-. ![.en ti~';, ;t_e ei; 

innsats i V'.3.1
6

',L:·rfo-ns~u:-~en: _____ ... 

1------------------------------
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IJ_r. ansv. DS 1 

Hvorfor kom 

lista forseint 7 • 

Det ser nå ut til at det er helt 
kl2~t at fylkeslista til RV i 
Akershus ikke vil bli godkjent. 

Som et siste forsøk vil den bli 
anket inn for statsråd, men det 
er liten sjanse for at den skal 
gå gjennom. 

Hva er det så som har skjedd 
med lista, og hvorfor blei den 
ikke levert i tide? 
Hvilke politiske feil er det som 
kommer fram? 
Hva skal de delene av fylket som 
ikke har valgliste gjøre. 

Først kort til det som skjedde 
med lista innleveringsdagen. 

Listeforslaget var ferdig ca.1200 
Ztter evtale med arbeidsgiver 
fikk jeg fri fra kl.14 for å 
levere lista. 
Vanlig kjøretid er 20 minutter. 
Reste~ er mer kjent~ En bil som 
for første gang iike starter, ei 
drosje som ikke kommer. NA-r det 
blei klart at det ville bli 
problem med tidsfristen ringte 
jeg valgstyret, ga beskjed om hva 
som hadde skjedd •varslalista 
og bade Olll å legge den fram over 
tele.fon. 

Jeg fikk deretter kapret en annen 
bil og fikk levert lista til valg-
styret 22 min. for seint. -~ 

Ankene 

1. Det ble dagen etterpå levert 

begrunnelse til forsinkelsen til 
valgstyret. 
Valgstyret avslo å godkjenne lista 
utifra at de ikke hadde fullmakt 
til å gå utover loven. 

2. Anke, kommunaldepartementet 
for å få dispensert loven. 

Avslått. 

3. Ny anke kommunaldep. på rimelig
heten i at vår liste ble avslått 
mens en liste levert dagen etter 
blei godkjennt. 
- Denne anken blei også avslått 
med henvisning til loven. 

4. En siste anke vil bli sendt 
til kongen i statsråd. 

Hvordan har valgstyret og de~. 
vu-rdert saken'l-
På alle nivå har det blitt slått 
fast at utifra rimelighet burde 
lista ha blitt godkjent, men at 
lova ikke har gitt åpning for 
dette. 

Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no) 2020



-------~-s---------
Har så RV i Akerhus. bl.i tt: t1tsai;t 
f-or en urettferdig og udemokratisk 
behandling, ;f.ra valgatcyret: og .,,,,. ,, 

departementetl 
N-ei. 

'li har blitt utsatt for en stiv
beint og f11sespikkete ju••aikkert 
hardere·_ enn de 8.!1dre politiske 
partiene hadde blitt handtert. 
men det e.rYi_ sjøl som har bJ,'l.ltt 
valgreg_lene og satt oss i en slik . 
situasjon at dette kan brukes mot. 
C, 

Arbeidet med listene før 
innleveringsdagen. 

3jølve lis.tearbeide:t kom seint i 
gang, og før ferien var knappe 
halvparten av listene ferdige. 

På grunn av det store antallet 
navn som skulle på fylkeslista 
- 85 navn- måtte vi bruke de 
fleste navna fr~ kommunelistene 
på fylkeslista. 

I alle områdene var det prioritert 
få folk på valgarbeidet spesiellt 
pga. årsll\øtebey~elsen og KK. 

Vi som drev arbeidet klarte i liten 
grad å mobiJ isere uavhengige, 
slik at det i realiteten var en 
liten håndfull som streva mrd RV' ·-fl til over ferien. 

Hva er så det politiske grunnlaget 
for at arbeidet med valget gikk 
så dårlig ? 

Jeg mener at den viktigeste feilen 
er at vi har forberedt og drevet 
en "teknisk"vaigkamp. Det har på 
alle nivå manglet politiske 
diskusjoner om valget, valglinja 

oS'Y. Det har derfor ikke kO!DJD~t· 
igang en politisk mobilisering 
til.valget hverken'inna:for eller 
utafor partiet. 
Valgarbeidet har også· vært prega . 
av en utstrakt "'"delegering",• 
enkeltkadere har fått .i-_ OP,pgave 
å "ta seg av. valget"._ Det-!ie har 
ført til både subje~vis1.iak. · 
planlegging av valgarbe-idet·• ~g. 
en kraftig sekterisme som gjør 

· a·t RV i dag er en "s~a1•. fron~. 

De fe~la som jeg har tatt opp her 
mene~ jeg står i distriktspartiet 
og preger mye av kaderene sitt 
arbeide. 

Sjøl om mye av det dårlige valg
arbeidet og listearbeidet er å 
finne i de politiske feila som 
er i distriktspartiet, vil jeg 
få slå fast at lista var ferdig 
så tidlig at hadde vært mulig å 
levere den innen fristen. 
Lista var ferdig kl.1200 

Ansvaret for at lista i siste 
.instans kolll for seint inn kviler 
derfor på meg som skulle levere 
den inn. 

Min subjektivistiske planlegging 
når det gjal:t å levere lista, 
ødela lista ved at jeg beregna 
meg for knapp tid. Sjøl om 
departementet anser "forsinkelsen 
som- et rent ulykkestilfelle", og 
at "persom ikke kan lastes" mener 
jeg at jeg i den situasjonen jeg 
var, med en så viktig oppgave 
burde ha regnet med at noe 
uforutsett kunne skje. 
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Jeg har t-~ .. re blitt lt:r.1.tis.ert 
for subjektiv planlegging. og har 

også )torrigert de~t endel" 

Politiske f'ei:t gir ulike resur:tat 
i ulike situasjoner. I denne 
situasjonen ha'r mine .feil g1tt.. 

alvorlige kOhsek'Mnser " 
Folk i. ·Akershus har i dag- ingen 
mul.ighet tiI å stemme revoluaj.ønære 
inn på f'yl.kestinget. 

Jeg mener sjøl at den feilen som 
er så alvorlig at.jeg bør ta 
spesielle tiltak på å bekjempe 
subjekt1vismen. 
Jeg mener også at jeg skal f'ere 
fram sjøllctitikk i KK og i brev 
til alle som sto på f'ylkeslista. 

TIL ALLE AVDELINGER OG UDS•ER 

HVOR VI STILLER TIL VALG. 

6 
Arbeidet Videre i d-e kommune-r:-der 
vi ikke. .tår stille liat~. 

N.år de.t er klart. at.. lista vår
ikke. blir godkjent vil <let komme 
en løpeseddel om boiko1;-t som bør 
spres ... Begrunnelsen · :ror boikott 
vil være a-t det. er ikkec noen av · 
de aJ1dre partia som SØlll star for· 
en poll tikk som, det er noen vrts
å stemme inn på f;y1kestinget. 
Vi vil også- slå f'ast at det ha 
vært viktig for oss å komme :trui
på fylkestingett men at vi slil: 
situasjonen er ikke vil sitte og 
vente i 4 år før vi tar opp 
.fylkespolitikken uten:for tinget. 

Beskjed om denne vil komme i KK. 

RV ansv 

Torkild. 

RØD UNGDOM MÅ INN I VALGARBEIDET 
Ved valget i år er det dobbelt så 

mange førstegangsvelgere som ~ed 
tidligere valg. Grunnen til dette 
er at stemmerettsalderen er senka til 
18 år. 
Dette betyr at ungdommen er ei særs 

viktig gruppe i årets walg. Ekstra 
viktig er det for- RV, som tradisjon
ellt har større oppslutning blant. 
unge folk enn i resten av befolkni~ga. 

Det må derfor_oppsummeres som en 
viktig feil at hverken DS eller 
partiet lokalt har tatt spesielle 
tiLtak for å trekke partiets ungdoms
organisasjon~ Rød Ungdom. mer aktivt 
med i- valgkampen. 

ii1ere steder har ungdommen rei:st 
viktige krav• ikke minst om ungdoms 
hus,- og i flere av kommuneprogrammen, 
har disse krava fått en !ramtredende 
plass. 

Vi henstiller derfor til UDS/parti
avdelingene om umiddelbart åta kon-

takt med RU Io alt og diskutere med 
dem hva som kan gjøre& for å trekke 
RU med i valgkamp-innspurten. 
Denne kontakten g_ll:al skje gjennom 
styret i RU, ikke gjennom.å kon.takt 
enkelt personer i RU. 

Valgensvarlig 
-I.SAU 
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7 
·Valg kampen er " 

.. ikkø 
1 begynnelsen av den innsamlings

kampanja til RV og KK som nå pågår 

gjorde distriktet vårt en god inn
sats. Ikke minst skyldtes dette de 

se ~-rleirene vi arrangerte i juli. 

Den vandreleiren vi hadde ligger så 
langt vi veit på topp i gjennomsnitt 

pr.deltager med over 700 kroner pr. 

snute. 

Men siden har det stoppa opp. Idag 

ligger vi et godt stykke nede på 

statistikken, bare ca.40 % av mål

settinga er nådd. 

Alle veit at det koster å drive 

valgkamp. Alt matriale vi sprer koster 

lokaler skal leies, folk på listene 

må ta seg fri fra jobben for å delta 

på åpne møter osv. osv. ~ette er ut

gifter som må dekkes. 

V:j.__har ferske erfaringer i hva det 

be,.r å samle seg opp ei stor gjeld, 

og vi må gjøre alt vi kan for å hindr~ 

at vi etter valgkampen sitter igjen 

med et kraftig underskudd. 

Den eneste måten å hindre dette på 

er å gjøre det økonomiske arbeidet 

til en del av valgkampen. 

GRATIS 

På alle arrangementer må vi samle 

inn penger. Alle som støtter RV 

må spørres om de vil støtte også 

med penger. 

Og vi har alle et ansvar for å slå 

ned på sløseri i valgkampen. 

Spesiellt vil vi oppfordre de kame

ratene som ikke har vært på sommer

leir til å gi et bidrag til innsam

lingskampanja 

Det er også viktig at gjeldsbreva 

fra sommerleirene så raskt som 

mulig blir innbetalt. 

Valgansvarlig 
DS/AU 
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Morsom valgkamp? 
RV~ Inntil nå er det mye som tyder på 

at entusiasmen for å drive valg -

kamp har vært temlig laber. Det 

er på hoy tid å stille sporsmålet 

om hvorfor det er slik. 

I oppsummeringene av tidligere va

lgkamper er det sagt at det har 

vært en inngrodd motvilje mot å 

kjempe for mandater, få flest mu

lig stemmer. Videre er det sagt åt 

RV har blitt sett på som virklig

hetsfjerne,revolusjonsromantikere. 

At vi har hatt lett for å prate i 

fraser og almenne vendinger, og at 

Yi har hatt for dårlig grep om hva 

som skjer i lokal miljoet. 

Jeg er enig i denne beskrivelsen, 

men sp.m. blir da hvordan vi skal 

kunne rette opp disse feila. 

MORSOM VALGKAMP? 

Dette har blitt stillt som hoved

parole for valgkampen. Jeg har± 

ingenting i mot en morsom valgkamp, 

men jeg kan ikke skjonne hvordan ei 

slik parole kan være rettesnor for 

årette opp tidligere feil. 

Langt riktigere tror jeg det er å 

stille parola: Fram for en konkret 

og dristig valgkamp. 

KONKRET 

Valgkampen må være kontret ved at vi 

går djupt inn i endel sentrale kamp

saker i kommunen. Skaffer oss faktiske 

kunnskaper og opplysninger, at v 1-..___ 

strenger oss for å kunne legge fram 

konkrete forslag til hvordan vi mener 

kommunens politikk burde være. 

DRISTIG 

Valgkampen må være dristig ved at vi 

stiller oss som mål å få inn en i kom

munestyret, at vi ikke unnlater å på

peke korrupsjon o.l. innafor kommunen, 

ved at vi tar i bruk utradisjonelle 

valgkamp metoder. 

HVORDW FÅ ET MANDAT? 

Det er sjolsagt viktig å få fram en 

bra politikk, men jeg tror ikke det er 

tilstreklig bare å Hjore fram de?lJ'lA 

politikken. Det må legees opp en'i=r

egen valgkamp for å få i:Jm: mandat. 

F.eks. så er det et faktum at det på 

tvers av partiskiller giz finnes en 

inngrodd mistillit til komnunestyret/ 

administrasjon. Hvor mange har ikke opp

levd en eller annen form for korrup -

sjon, seindrektighet og tilsidesettelse 
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av vanlige folks interesser. Hvor man

ge veit egentlig hva som skjer innafor 

kommunestyret? Dette er ting som. må 

utnyttes maksimalt. Vi må kunne vise 

at en RV-representant vil bryte ut av 

denne praksisen hvor ting blir bevart 

som "interne hemligheter" i kommunest

yret. 

Et eksempel: I Asker er det åpenbart 

at,Åoyre-ordforeren Fossum har person

li6y interesser i den gigmtiske ut -

bygginga i Asker Sentrum. I programmet 

til RV blir det for forste gang påpekt 

sammenhengen mellom utbygginga og Fos

sum og handelstandens interesser. 

Reaksjonen lot ikke ventecpå "seg: 

Folk som sokner til helt andre partier" 

enn RV (f.eks. Venstre) hadde stor sym

pati for analysen, og Asker og Bærum 

Budstikke (Hoyre) tok opp denne "sji

kanose0valgkampen på lederplass 

På denne måten vil vi kunne få stem

mer fra folk som kanskje i det meste 

er uenig med oss, men som så absolutt 

kan tenke seg en dristig, pågående og 

uredd representant i kommunestyret. 

Dette vil også være et av de viktigste 

skillene mellom RV og SV. 

Kristian 

- VA~IG FRONT 

~t sporsmål som vi ofte stater på Hvor skal de få kom~efram med ideene 

er om det er noen forskjell på RV sine, være med å utforme politikken 

og AKP? på stadige nye områder? Hvordan skal 

St.-lenge forskjellen bare dreier seg de kunne være med å kontrollere d8t 

ow pol i tikken, og ik1rn har et organi- arbeidet som gj ores i kommunestyret, 

satorisk uttrykk, er det ~~ært vansk- osv, 

lig å imotegå de s(}m hevder at Rlr er "Etter min meningE:x: er RVen front 

"et av AKP•s mange ansikter" for arbeidet i og rundt de parlament-

En manglende RV-organisering er også ariske organene, Vi mener det er rikti5 

et alvorlig hinder for de mange uav- å trekke med et stort antall uavgengige 

hengige som del tar i RV, en ten ved å i denne fron ten, Javel , da må vi ta 

stå på liste eller ved u delta i ar - konekvensen av det og byg5e ut RV som 

beidet, en front. FORiSE.ill::R S- JO 
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TFred svar: 
DS har mottatt 2 svar fra redak
sjonen i TF. 
Vi er ikke istand til~ finne ut 
fra hvilke avdelinger disse inn
legga har kommet, derfor trykker 
Vi svara her. 

TU L'lf m~n. 
Svar på ennlegg til debatten om 
den interne situasjonen i partiet. 

Kamerater. 
De~ er~~ vikti~ diskusjon dere 

reiser. Som dere ser i siste nr. 
av Tf har vi starta denne debatt
en med noen irm1.ee;g oe et intP.r
vju med partiformannen. 

Deres innlegg er foreløpig kutta. 
Vi vil komme tilbake til det og x 
vurdere det pånytt i forhold til 
neste nr. Vi må da sep~ helheten 
i debatten og se til at flest mulig 
av de synspunktene dere fremmer 

kommer med, 
Dette er defor bare P.t foreløpig 

avslag. 
med hilsen TFred.sekr. 

IRvl 
~15 FRONT 

HAR VI KW .n.SI T.ii:T ? 

10 
Til Tatemaha,Yotanaka. 
Svar fra TF red ang. militærdisk. 

Kamerater. 
Vi har vedtatt ikke å trykk.e ner-

es inn-legg. Yi viser til at lands 
konferansen om milit~rpolitikk er 
avholdt, (se leder i TF for august) 

og at det er vedtatt et militær -

program.Debatten om dette vil fort

sette fram til AKP's 3 landsmøte 

Spaltene i KK og Røde Fa.ne vil v,r,re> 

åpne. I til lef:g vil T]'o' kjøre ->1. del 
debatt, men vll t~nr ned den.___, i 

forhold til andre spørsm1I. TF skal 
dekke en lang rekke spørsmål og vi 
kan ikke prioritere debatt som kan 
og faktisk foregår andre steder. 

Vi mener derfor at dere bør sende 
innlegget evt. skrire et nytt til 
de nevnte fora. Debatten har fore
gått en tid i TF og mange synspkt 

har kommet frem. Vi mener det er 
uriktig å pubilisere innlegg som 
gjentar disse synspunktene. 

Dette er vårt svar. Er dere venig 
så la oss høre fra dere. 

Med hilsen TF "ed.sekr. 

4 - 6 folk kan utgjore et arbeid&'--,alg. 

Av disse bor flertallet være uavhengige. 

Dette AU-et tar seg av den daglige 

Mange mener vi ikke ha.r det. Jeg mener arbeidet, jobber nært sammen med en even 

at det kemner helt an på hvilke mål vi representant. Det bor videre være anledn' 

setter oss. I filirste omgang t.ror jeg til å bli medlem i alliansen. Og det bor 

det vii være riktig å bygge frontenK 

de stedene hvor vi i år stiller til 

valg. 

avholdes alm.armamoter ihverfall en 2-3 

ganger i året. 

Kristian 
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Om &ekteristne 
. 
t IV arbeidet" 

På grunn av fadesen med ikke å 

levere inn RV lista for Akershus til 

rett tid, får jeg endelig i et spark 

i baken til å skrive noen ord til 

KOS. 

I skrivende stund vet jeg ikke om 

l~ta blir godkjent, og jeg vet hel-/ 

1 ikke om DS allerdex i aug.rutina 

kbrnrner med forklaring ovenfor medl. 

Jeg og mange med meg blei sjokkert 

over å lese i avisene og høre i rad

ioen om at lista til RV ikke var 

levert i rett tid. Selv om det er en 

"manns feil" eller lignende, mener 

jeg at RV-ansvarlig i DS også må 

stilles til ansvar for det som har 

skjedd. Hvor lavt prioritert er RV

arbeidet i fylket for tida? Hva fø

ler ikke vi lokalt som får dette 

slengt i trynet? Hvilken tillit har 

vi etter dette til RV-ansvarlig i 

DS og DS? var denne fadesen tilfel

ig, eller er ~et et uttrykk for ei 

linje i Rv~arbeidet i fylket? 

RV-ARBEIDET I LØRENSKOG 

,~ f.eks RV-arbeidet i Lørenskog 

nune. Hvor grundige diskusjoner 

og undersøkelser hadde vi på mulig

heten av å stille RV-liste i kom

munen? Jeg vil påstå: Ikke noe~ 

Slik skjedde det: 

En person tok en telefon til ordfør

eren for å undersøke hvor mange navn 

vi trengte på ei liste. Vi fikk be

skjed om 32. Nå viser det seg at ved 

kumulasjon var det kun nødvendig med 

kx 23 navn på sjølve lista, resten 

resten av navna skulle bare leveres 

inn som vedlegg(?) Dette har vi ik

ke undersøkt skikkelig, så vi,ss nown 

kµnne forklare meg hvc:>rdan ,dette 

gjøres, hadde det vært fint. Bedre 

seint enn aldri: 

Vi trodde altså,at vi måtte ha 

32 navn på lista. Nei,det klarer vi 

aldri: Så informerte vi hverandre 

uforrnellt om det: Liste klarer vi 

aldri å stille. "Tilfreds" var vi 

forsåvidt med det. De fleste av csq 

på den tida var trøtte og slitne 

(også jeg}, så det passet oss i grun

nen greit ikke å stille. Så slapp 

vi den oppgaven. Sier du jeg over

driver? Javel, sett deg ned å skriv 

På tide vi får en debatt om RV

arbeidet. 

HVA GJORDE DS? 

Ble- vi så "presset" eller forespuiel: 

fra DS om å stille? 

Nei, ingen linjer, ingen spørs

mål fra det hold blei servert oss. 

Fra SK fikk styrene et blad i mai, 

altså snart ferie osv., om hvordan 

linjene for valget skulle være. De~ 

står det selvsagt mye fornuftig,bla. 

"innskrenkninger gies bare av hen

synet til sikkerheten og vårt masse 

grunnlag på stedet. Vi ønsker ås 

stille lister på flest mulig steder" 

HVORDANER MASSEGRUNNLAGET HOS OSS 

Hvordan er det med massearbeidet 

i vår kommune? AT det for tida er 

dårlig trenger ingen legge skjul 

på, men vi var tross alt en av de 

Fo.-tsdæ.r s. 12' 
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få stedene i fylket som hadde fram

gang I.mai. Vi hadde et breitt sam

arbeidet 8.mars. Bevegelsex blant 

ungdommen har det vært, og er det 

fortsatt (senest en ny politiaksfon 

på Solheimsenteret nå i august) 

Hva med en bygde/ungdomsliste? Disk

uterte vi dette? Ja, noen av oss 

i juni mnd, men selvsagt altfor 

seint. Fikk vi noen linjer fra DS 

på å diskutere sånne tiltak? NEI. 

Poenget mitt er ikke at vi ikke 

stiller siste, men at vi aldri disk. 

dette skikkelig og aldri gjorde 

underslllkelser, og aldri ble "pres

set" eller bedt fra DS om å gjøre 

det. 

kort svar 

KORT SVAR FRA KOS-RED TIL VIBEKE 

Vi fikk desverre innlegget ditt så 

seint at vi ikke fikk tid til å 

forelegge det for RV-ansvarlig i DS. 

Derfor kommer det ikke noesvar der

fra før i neste nummer. 

Vi veit at nå diskuteres i DS 

hvor ansavret for "Fadesen" med I 
Akershus-lista ligger, og at det er! 

klinkende klart at DS har gjort feil 

i valgarbeidet. Mer matriale om det

te kommer i neste nummer. 

Alt dette henger selvsagt sammen 

med at det for tida er ei linje i 

fylket om at valgarbeidet ikke er 

viktig, at vi ser på lokale saker 

og parlamenearisk arbeid som unød

vedig. 
Jeg håper jeg har satt fram endel 

brannfa~ler som kan fa kamerater i 

DS 1 i Lørenskog og andre steder 

til å skrive. 

Jeg mener DS ved RV-ansvarli'. 

plikt til å svare. 

Kamerater i Lørenskog utfordres! 

Vibeke 

,r 

Vi har allikevel lyst til åta opp 

en av påstandene dine, nemlig at 

dere aldri blei forespurt av DS 

om å stille. 

Såvidt vi veit så blei dere på et 

forholdsvis tidlig. tidspunkt bedt 

om å uttale dere om dette, samt å 

framskaffe navn til fylkeslista. 

Det eksisterer også skriftli, rar 

til DS hvor det blir sagt at aere 

ikke kan stille, og såvidt vi veit 

så aar det også et uhyre lite antal. 

folk som blei skaffa til fylkeslis

ta. 

Dette er ikke ment som et forsøk 

på å avvæpne den kritikken du kom

mer med, men derimot et forsøk på 

åta opp en ting som åpenbart er 

feil framstilming av det som har 

skjedd. 

KOS -RED 
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Tariff
oppgjør 
1980 

INNLEDNING: Kort om den Økonomiske 

situasjonen og regjeringas politikk. 

Lønnstoppen er 100% effektiv og 

pristoppen sprekker for full mu-

--k. Hittil i år har prisstign

iuga vært 3,2% (juli). Med samme 

tempo som nå vil den være over 4% 

i august. 4% var det Kleppe lovte 

den skulle bli for hele året. 

Oljeprisene vil stige med 35% og 

dra med seg en menge vareslag og 

strømprisene ønskes satt opp med 

20 - 40%. 

Arbeidsledigheta stiger. 

- Samtidig er det tendens til opp

gang i økonomien pga oppgang i 

eksportindustrien, Økning på 20% 

mot forventa 8%. Dette forklarer 

regjeringa som et resultat av inn

strammingspolitikken. Den virke

lige grunnen er at Norges viktig

ste handelspartnere har ført en 

motsatt politikk av Norge hvor de 

~stimulertforbruket og dermed 

duksjonen. Økninga for eksport

industrien skyldes først og fremst 

ikke at varemengden har Økt, men 

at norske bedrifter har fått høyere 

priser for produktene. 

I Nasjomalbudsjettet drøfter regje

ringa Finnlands Økonomi som er en 

innstramningspolitikk ala Kleppe. 

Der må regjeringa innrømme at inn

stramningspolitikken der har ført 

til stor ledighet. Alle fakta vis-

er at Regjeringas politikk Øker led

igheten og dette må de innrømme også 

når de ser på Finnland. Politikken 

har også kraftig styrka enkelte store 

monopoler. 

I Dagbladet 8/6 sier Kleppe at inn

stramningspolitikken må fortsette i 

1980 og at "næringslivet må gis styrke". 

Kleppe slår også fast at Tariff opp

gjøret blir et nøkkelspørsmål i inn

stramnin~spolitikken. 

Akkurat den samme låta hørtes fra LO's 

representantskapsmøte i juni. Gjenn

omgangsmelodien der var at fagorgan

iserte må vise ansvar og måteholden

het og et oppgjør med lavtlønnsprofil. 

Hle opplegget fra DNA, LO-ledelsen 

peker mot et samordna og kombinert 

oppgjør, sjøl om de færreste av de 

har sleppi katta helt ut av sekken 

enda. 

NAF på si side synes ikke de kan være 

dårligere enn LO, så de propaganderer 

for en lov mot lønnsglidning i tariff

perioden. Det ser ut til at LO-ledel

sen har vondt for å svelge den pilla, 

men det er all grunn til å være på 

utspillet. 

KleJ,pe.smUer igjen, men pd veg11eao NAF ogpro/lt~ 
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1. Partiets taktikk mot LO, NAF; 

Onsdag 13/6 offentliggjorde KJt 2 
fellesaksjoner for Tafiffoppgjøret. 

Ett fra klubbene ved Dyno/ Orkla 

Saga og ett fra tillitsmenn i Kjemisk 

i Odda. Begge har brennpunkt p! 
kravet om frie forbundsvise oppgjør. 
Disse to aksjonene vil bli prøvd 
samordna over fellesferien. Hoved

metoden til partiet er å kjempe for 

tilsluttning til deler eller hele av 

disse oppropene i fagforeninger eller 

klubber, eller at fagforeninger eller 

klubber vedtar lignende krav overfor 

forbunds- og LO-ledelse. Om vi kan 

få vedtak om tilsluttning til opp

ropet eller om klubben vedtar lign

ende krav må vurderes utifra de lokale 

forhold i klubben. Det kan være 

klubber der sosialdemokratene og 

arbeideraristokratene vil prøve å 

kjøre på at dette er AKP-opprop og 

kanskje få folk til å avvise de på 

et slikt grunnlag. Da må vår linje 

være å kreve realitetsdiskusjon på 

innholdet i de forskjellige krava 

oppropet stiller og sloss for vedtak 

i tråd med hele eller deler av inn

holdet. 

Dette vil kunne bli en mye mer slag

kraftig bevegelse enn Tariffaksjonen 

78 som var en underskriftskampanje 
med altfor mange krav. Disse opp

ropene er sentrert rundt noen få 

nøkkelkrav og gir mye større mulig

het for å samle Opj?Ssisjonen. 

sørg for å få vedtak offentliggjort. 

Oppropene finnes i KK-flaket fra 

13/6, derfor bruker vi ikke spalte

plass på dem her. 

2. Lokal taktikk,\ .. · 

1 -78 la vi for +lta vekt på den lok

ale taktikken ved utfo.rming av· de lok

ale lønnskrav o.l. i den enkelte 

krubb/ forening. Ved utforming av 

disse krav må det hvert enkelt sted 

gjøres nøye undersøkelser på hvilke 

krav som er riktig å stille. Det· 

er viktig at det stilles krav som 

folk·er villig til å sloss for. Vi 

må diskutere krava nøye med folk og 

konsolidere folk på dem. 

I hver enkelt klubb/ forening m.r-vi 

også undersøke tidsfrister for når 

krav skal være inne til forbund 

eller bedrift. 

Reint tidsmessig må vi i første om

gang konsentrere kreftene om de 

sentrale oppropene og så seinere ta 

for o9 s den konkrete utforming av 

Det ~te lokale lønnskrav etc. 

~ste i oppropene er kravet om-

f.t ie forbundsvise oppgjør fordi det

feb·er nøkkelleddet for å få til bra 

-gjør i det hele tatt. 

,lllange steder må vi sikkert, også gå 

f sp't~en for å sloss for å. få be;.. 

f"andla disse spørsmåla i fagforen

'inger og klubber. 

Tidsfrister på intern behandlinr 

Avdelingstyrer i arbeidsplassla·,,_ 

og fraksjonsledelser skal behandle 

direktivet i august og starte med 

de nødvendige undersøkelser og fDr

beredelser. 

Plemum i arbeidsplasslag og fraksj

oner skal behandle direktivet i lok

al utforming, taktikk og planleggi~g 

rett etter valget i september. 
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Denne seine behandlinga er satt 

utifra hensynet til valget. Der 

hvor klubben har en raskere plan 

på behandling av dette enn vlr 

plan tilsier, rna vi sjøl.sagt fr-. 
skynde behandlinga. 

I oktober vil DS sammenkalle- tiL 

en distriktskonferanse om Tariff-' 

oppgjøret. Innkalling fØlger 

seinere. 

., . . 
Stuoei". til konferansen og. behandli.~ga 
av· di;:ekti~: , 

- ll-fiaket om Tariffoppgj. 13/6 

- Arg.umenteE mot DNAs krisepolitikk 
·ø for !~/5, 22/5, 23/5; 26/5,. 

.. 30/5,-5/6 og 6/6. 

Faglig utvalg sentralt og 

Faglig utvalg i di$triktet 

. ........... .... 
FoR.TS. F'AA 5.lh 

CRUELLA: 
lammelse. 

Håper jeg ikke skremmer dere fra å 

svare. Har :funnet ut. at det er b-edre 

å slå litt for hardt, ennå bli sut 

og motlos. 

CRUBLLA 

•••••••••••••••• 
1. MAJ: : skal motsigelsene brenne inne i 

I mai-nummeret av Kamp og Seier 

sto det en oppsummering avl.mai-

beidet. Her står det r.evnt 5 

steder: Ås, Asker, Drøbak, Oppe

gård og Lørenskog hvor det blei 

gjort brudd på direktiv og poli

tisk linje for l.mai. Disse brud

dene gjaldt forholdet til Vietnam, 

Kampuchea og Kina. De ansvarlige 

blei oppfordra til åta pennen 

fatt, begrunne sine syn, kritisere 

og eventuelt ta sjølkr~tikk. 

Dette har enda ikke s~dd • 

. I disse dager le,gges linja opp 

for demoftStrasjonene 21. august. 

Skal paroler mot Vietnam være med? 

I disse dager fordrives tusenvis av 

flyktninger ut i den visse død av 

myndighetene i Vietnam:: 

Tyder ikke dette på at disse motsig

elsene bør tas svært alvor~ig? 

Kamerater, ved å unnlate å svare bidrar 

dere til å legge lokk på aiskusjonen 

og hindrer at motsigelser blir løst. 

Vi i redaksjonen vil derfor oppfordre 

dere til~ skrive inn. 

Det er bedre seint enn aldrit 

Red. 
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__________ ,, ________ ;__ __ _ 
CllUELLA: 

-FORTSATT PÅ<.lfBlGSStlEN 

Crtlella har fått heJ.e fire sv:U- på 

på innl.eg~a sine i ,.-Kam:p og Seier" 

om partiets kvinnepolitikk. HUD. he'l

er seg derfor. over- truslene om ikke 

å bli tatt alvorlig. 

F<Srst til Turid Merete (KOS.juni). 

Du sp<Sr om jeg har glemt Len:ttte lære 

om kvinnenes betydnibg,for revolusj

onen. Du oppfordrer meg·tilå les: 

Lenins tale til :partil<Sse kvinner. 

Hvem mener du skal mobilisere de sto

re massene av kvii:ner for br<Sd og re

volusjon (og litt roser)? Er ikke det 

ftirst og fremst de kommunistiske jen

tene? Lise og Lotte lager protest -
·, 

klor mot den utbredte stilen til å 

fostre.dem som.er forst& frampå med 

brystkassa (i all hovedsak gutta.ikke 

s~t?) 

Sa til Synnove. Fint at du våger deg 

utpå isen, sjol om du detter på rompa 

ganske raskt. Sånn jeg oppfatte ·eg 

gjor du manglende politisk linje til 

et bevis på at d~mokratiet blomstrer 

(eller har begynt å spire}. Ideen din 

om at det er sunt for KF når kommunist 

jentene ikke fungerer ledende 
' 

er ut-

bredt, men ikke mer riktig av den gruL 

Du hmsker sikkert at sp.m. om deling 

av fronten blei lagt på is på forrige 

skriv som oser av frustrasjon. De fore- årsmote i KF. Jeg kan si såpass at om 

slår særegen fostring av jentene, og hva jeg venter av kvinneansvarlig i n~ 

er tydligvis ikke tilfreds med å gå - Hun burde ha sikra -at sp.m. blei 

på grass i partiet. Cruella's lille diskutert internt, sånn at vedtak om 

provokasjon om manneparti var mi[Ilta vår holdning kunne blitt demokratisk 

på nettopp sånne tils;t;ander- at den behandla. 

· underlegenheta fo.lelsen jenter blir _ Partimedlemmene i KF kunne bl.~ . på-

flaska opp med, ikke blir aktivt be- ~agt å undersoke i gruppene, og fått 

kjempa innafor partiet. Er det idea- igang en aktiv bevegelse for å stxrke 

lisme å tro at partiet kan klare å få :fronten organisatorisk. 

alle medlemmer til å blomstre og bli DS har lagt lokk på denne disksujonen 

ledende på sitt felt, enten i KF el- lenge og resultatet er en tungrodd 

ller på andre områder? Viss du svarer kvinneorganisasjon hvor det som blomst

nei, så må også du kjempe med nebb og rer mest er byråkrati 1 rot og handlings-
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I INNLEGG 
Dl 
INVA
SJONER I 

l7 

De tre innlegga som følfer her fra 

Harald, Guri og BPnte kommer alle 
som et resultat av et helgeseminPr 

ei F>vdelin::,: avholdt , 

::;eminaret tok opp hva som er gæernt 
i nartiet, hva som fører til mangel 
på entusic1me, politisk nepresjon, 

overarbeida kader, og forholdet 

mE'llom Kir.a og Vietnam. 

De opnsummere erfaringene fra et 

slikt seminar som sv~rt positive, 

og oppfordre a.ndre til å e:~øre net 

samme, 

Vi i redaksjor.en synes kameratene i 

ilPnne avdelinr:1i f.':ir et- Rm'ert bra 

bidrar ti1 ~- ":iere KOS hecdre veil !\ 

la diskusjonPn fortsette i bladet, 

1.yuri 

Birger Birkebeiner siPr ;_ siste nr~ 
av Kamp- og Seier : 

"Til sp,m. om "det ville v~rt rett 

åta et sånnt oppgiør meil Vietnam n
ansett grenseprovokasjoner mot Kina" 

stiller jeg meg åpen", o~ viilere : 

"Men v'i bør tenke grundig over "issen 

] ig,1ende t-error"lncren fra sosialimp, 

skal møtes i framtida, der disse be

tingelsene kanskje ikke er tilstede:" 

Jeg vil erklære meg helt enig med 
Birger her., 

For ei stund siden hadde avdelinga 

mi et helgeseminar hvor vi kom inn 

på disse sp,m, under diskusjonen om 

Kina's utenriksnolitikk, 

Før ~ee klargjør mitt syn vil. jeg 

understreke at jeg har ingen peiling 

p!\ det nasjonale sp,m,, og heller 

ikke har fått anledning til il studere 

det, Videre 1it jeg er usikke-r- på en 

del av synet; rritt, men reiser det i 

s-in helhet, i sin ytte~ste konsekvens 
fnr & skjerpe ilehatten, 

,Tee- mPT'P.J'" AKF skal !tt0tte '1·,n'l?a-nj" 

O'd.n invas-~nn "" t:;,:a-nr'"- fnrcii : 

- Inva~~~~en ~~~tP @~ ~~o~rer fnr 

SovjP.ts iiinhl::'.in~i!l,S- (h1 ~~- Y~.f!P"'"i

s'3] f,) i U,,:'l.nf.:>., 
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":':'? 1--tjP-, ~~. ~t+ ,._:'.'"} 1iPR v~l-:: "'e: 'Pan?":-

!":• 1t~ -:•i 1 -:rekkP ul ~i~P i:;ty,•J•rPr ?"~~

f•::R'!'1:i1A b~.r om r1At. UEf!nitR. hq,.. 1fnrtPr

"~'"K0-!: :at de ikke vil 1 e kl:at-t 'I 

~tyrtP A~ih ~leinP, 

.. Inve.s~otten !';jorde ,.,ut+ pil et man• 
€:"P.:'.'P"f:- te""."l'"Ors-t:yi'et ng J-a. ~rul'ln1At:et 

ro~ f,..ih 0 t og oemokr:ati fo~ ne+ 
ui:an.~i.,,:.Ce f01ket, 

KR_mP:-r-fl+Prfp ~om polimi~E"rti=i mot rnP.r, 

~Pnte at konsekvensen av mitt øyn 

V'lr a+ <'!et kunne.brukeø av f"eks;, SV 

pre tiJ ' forsv2:>:-P V ietnarn's ok

ku1:as_~,...:"-1 av Kampur-hPa. DPt or ;teg 

cni~ i , jAc nP~Ar at viss vi menPr 

!:OP r-r r.i.V:if' rn-:'. i.ri :=t:rg-umenf'tere for 

::'=-: :'t i!{k7 ov 0 r-:>rdni::: hva rP.vi~jo~

:.s~~r Va~ h:nike mot. oRs. 

., 

--c ;r -ilit~r h~~]n fr~ KjnR tjl. 

~·~~-: ... ,:;-:re.::: • ._-:e:r~ i~~:-t?r· (0 1r:,cl~"\l-""~l"'.' 

---f:;: J ~!c-, J i:ro'l.7 Pl synPS ~~f f1pt P-V> 

~-~-, ~~-?j~ 0 lle- me1]0m KRmnuch~a 

~;n~R, ~~~s ~~ hvem ~om ,~aer 
.:•-..-.:_ ~ '~,:,:--~ "1.-·s~<:=rrr:nf!?n,_ og Amin var jo 

.__ ..... n;s--:- ~~·. n~T!.'?r'k~P"l"lt" :;;om ~+:P+:R~jef 

i -_:.-:"8r.',8 (i f"0r'.1e.nrili?1::"er,kon -

;;:,,~ris: ~om- clPlPcatPr "til A=11~ha

j')l"_;'C'l""'!=3n~C?n, nens re::,jerins--a i- Dem

~~~~ti~k KAm~~~~Pa rlpl+ok. 

< 

M~n uansett - villP det væ're.'.eiøernt", 

av Demokratisk.Kampuchea f: be om 
milit~r ~~øln o~ RolÆø+e~ PrR Xin~? 

- Jee; v,-jt ::~ke , men reiste ikk,t.tt'or• 
s:ite- oe andre komm•mister til snan.ia. · 
under hore-er.krie•m der ? (li,å "r def, 

jo :forskjell :ni et sosiali's+i~k land

og medl. i datidas !JKl'.) 

fl;YE TlISKTTSJOW MÅ '"TL 

,Tee; :tror vi +renccer. masse cJisk. pl\ 

åssen vi skal støtte fri~jørines -
ka-mpP.1"'; 8ssen et m-1 ~a:rtl RkR~ ~tø 

tte dem, os ~SSi'n P-t sosialist~ 

land skal s+,.,,tte dem. Jee øyneø ofte 

vi undeYV111'.'derer bs,tydnine;a av krie;

~tl"l.1sselen fra Sovjet, samt rlPn J:,e

~y~nine;a ds,t har at S0vjet f~r. in~

~ass ( base~, r~varPr, soJr.pt~r oc 

~11iRlin~re5im8r) i den 3.v~rfAn. 

IN'!3LA!'~DIEr:'r I TNT.lR E A:'fLTGGBI'-:!)~:?. ? 

Ti] slHtt : :Pom Hattemak~~ si tPrP."!" 

ne~e Xiaping (KK ?? fehr.) ''JPt Pr 
::::cunn til !i knytte Kin,is til hake -

't:>"ekkinc f:ra Vietn:am m"" lfie-:-namø 
til bakwt:rekkJnt: f'rR. KAf1T' 1~':'ieA, InP"l 

rten kinesiske regjTinea ønsker ikke 

·~ ~j0re dPt. 11 T KK for 7.mH5. leRPr 

jP~ om Kinaø 8 nrinsinne:r 10:r e 
-l0se kon~likten mellom KiPM 0~ Viet

;nam : "In~?l"l ~ . .r lAnr!t?ne s1<A1 F-t:.Fi~~n-

ner ~~ tre r,per i a11r~ !'P laYfa~. 11 
,- ~ ~ 

~el: skulle tro 2t il 0 t'te l'!r iTI">;--_ffr,r'.;; 

-in~ !ra Kinas side i Vi~tnams inrlr<" 

:p-1•c:Pne:r, elle:r kansk,P ~t~e? 

"'1fttP kr.e-v~r Ki:NA fo.,.. :'or ~ :'~Py.ne 

,sn~je~s innflytelse i_omr~a~~, h~dP 

Vietnams ,;ron,.,er ,,t Aor Kam;mrrp;ci • 

o~ Sov~etP milit~r~Rq~ nt-av Viet

nam. DP+t~ Rtøtter•jøe. 

·nPt_ -jee- 1,~rPr -p~ ~r .hYP ,f$1 ~.f:8 -rnot -

tlltak Kina vi 1 ~~ •il viss ikke 8. 
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19 
pvnktsprogrammet blir fulgt? 
Det vil jo VcPre feil og motstridende , 
til den invasjonen som har v~rt (å 

ikke v~re ettergivende ) å ikke 
eta seg noe, Er det noen som veit 

noe om dette????? 

1:an noen forklare mee; Kina' s syn på 

det som sk~edde i Z~ire, samr AKP's 

God debatt!! 
GURI 

2-bente 
Jeg mener det var galt å støtte 

Tan"ania's invasjon i Uganda, 

Da Klassekampen gikk ut å støtta 

denne i vasjonen ble jeg veldig for
virra, En stund i forvegen hadde KK 

kommet med gjentatte forsikringer 
om at Kina's angrep på Vietnam bare 

var en grenseaksjon - at Kina ikke 

ville okkupere Vietnam, eller avse 
tte regimet der, 

Hvorfor var det riktig av Tanzania 

å avsette Amin, mens det ville Vl"rt 

galt av Kina å avsette regjeringa 

i Hanoi? 

Hvilke prinsipper gjelder for in

vasjoner- hva med prinsippet om nasj, 

sjølråderett og at det er folket i 

et land som sjøl må frigjøre seg? 

UHOI RF. ARGUMENTER TIL STfcTTE FOR 
INVASJONEN 
For å forsvare Tanzania's invasjon 

i Uganda blir det brukt en rekke 

argumenter: 
Uganda førte en agressiv politikk 
og skapte ufred i området, De gikk 

bl,a inn i Tanzania og besatte et 

landområde. 
- Amin's styre var et terror -styre 
- Invasjonen svekket Sovjet~s in-

teresser, 

- Det vr-r en ,:;erilja i. Uganda som 

var for svak til å kaste Amin, 

Som ba Tanzania om hjelp, 
- Tamzania er allia.nsefri tt, og går 

mot begge suppermaktene. 

Jeg mener de fleste av disse ar

gumentene kunne ha blitt brukt til 

å forsvare en kinesisk invasjon i 

Vietnam, hvor kineserne hadde tatt 

Hanoi og avsatt regjeringa der. 

I tillegg mener jeg at ingen av dem 

rettferdigjør Tanzania's invasjon. 

BENTE 

3.hara_ld 
Eg meiner det er rett i bestemte 

tilfelle at eit land invaderer og 
setter inn ei t anna styre i ei t anna 
land.Dette gjeld og i ei ~ørkrigstid, 

der sp0rsmaålet om forsvar av den na
sjonale sjølråderetten er høgt heva. 

I dag er det først og fremst Sovjet 
som krenkar sjølråderetten til små 

sta.tar under r.ekke av å ste frigjer
ing oe styrte reaks;ion,,,re lei:,,rar 

som i Ka.mpuchea. i'ioe heilt anna Pr 
den tanzanianske invas~onen i Ug?n1a. 
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-----------2.0-----------

AMIN PROVOSERTE 

Etter det eg veit har Uganda under 
leiing av Amin i lang tid gått til 

åtak på Tanzania og tlreve med masakre 
på befolkninga der. Etter å ha slått 

tilba~e Amin~ styrkar fleire gongar 
frå eige landområde og langt inn i 

Uganda utan at det har stoppa han" 
må det vera ein folkerett å øydeleg
ge sjølve kilden-til krigen; den 
ugandiske leiinga,regjeringa. Det_ 

m& 6g vere eit rettvist krav frå 
folket i T,mzania til Nyerere! 

Tanzania hadde altså rett i å styr
te Amin etter prinsippet om å for

svare seg sjølv og forsvare freden 

i området. ~et var den beste måten 

og den einaste brukandes i dette 

tilf'ellet-. 
Som sae;t er spørsmålet om nasjonane 

sitt sjølvstende og ikkje-imnblan

ding grunn til å på vakt overfor. 
spesiellt der Sovjet er med i bilete 

Det er kritikkverdig at KK sol!I 

kommunistisk avis ikkje har gått 

grundig inn på dette når dei ·har 
støttainvasjonen. Det bør pres-i
serast at Tanz- ikkje er styrt •r 

serast at Tanzania ikkje er styrt 
avhverken Sovjet eller USA. 

HARALD 

REDD 
DAGSAVIS 
KAMPANJA 
ER- ENNA ikKE AVSLUTTA 

BRUK VALG-
KAMPEN TILA 

ØKE LØSSALGET 
OG 

VERVE ABOHNE NTE R 
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