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FAGLIG UTVALG l AKP(m-1): 

Støtt skuespiller
streiken politisk 
og økonomisk! 
Kamerater. langt for å kunne løse 

Faglig Utvalg 1 konflikten gjennom for
AKP(m-1) vil med det- handlinger. Men styre
te uttrykke vår fuJle flertailet på National
støtte til de streikende theatret har kategorlsk 

. skuespillerne. nektet å trekke tilbake 
Oppsigelsene av 11 de usaklige oppsigelse

skuespillere ved Natlo- ne. Deres handlemåte 
naltheatret og Trønde- har framtvunget det 
lag TeateJ:. savner e~ eneste mulige svar fra 
hvert saklig grunnlag. . skuesp1Ilerne, J;~limllg 
Skuespillerne har lenge full streik. l 

manglet et rettslig opp. :.: . Faglig . Utvalg l 
slgelsesvern som er .enW AKP{m-1) vil oppfor
selvfølge for andre de- l dre · ; .. .-'· . fagorganiserte 
ler av arbeidslivet. En- over hele landet Ul A 
kelte teatersjefer har støtte den retUerdige 

·utnyttet dette tll å opp. skuesp1Ilerstrelken pa
tre på relrit diktatorisk lltlsk og økonomisk. 
vis. Med solidarlsk hilsen 

Skuesp111erne har Faglig Utvalg 
/ · strukket seg .meget l AKP(m-1) 

ST4~T 
PEM&EiNqj 
s. l.iU' , 

?.st,·•.-. 
,,~., ,". 
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IZIER-Ott 1 .11\I .•.... • .••...... • ....••..•.•. s.l> 

Y.i.l<tig årsi!Øte gjennanfØrt .... . .....•.•••.. s .IP'· 

Viktige konferrenser . ........ . .....•..•..• s .5 

l.aæsalget i ~~:Ut av heni:ønvra·.. !J. 6 

Er vår ~omiske nlstand sj~lforskyldt? •• 8 

Ant-Byråkra~i-Om kon~t veiledninf •.•••.• .a.i 

111U tærdiskus:laen : IÆ!n poli t.i,p8 
lf"

li.rt:)a avv:jj6renæ! ....••..•.•..•..••..••.•.• s.1n. ... ~ 

-' 
";.;: .. --

Uttalelse fra u-leder-seln:i.nar ........ • ..... s.13 ~-tJta-t"""'··:· '-· .::P ·.;; 
-~· ,, ... ... ,"., ... Bønder Qi den Økonond~ krisa ...••.•..••. .a.15 

Samfmnsrressig prod\ftjon ~ 
r.- : .~.·~-· -;~~ -!.."i! l 

l!m'verdistØrrelsen .......••........ • • . ..•. s .1 9 

om Oktober Bo~andel .............. . .... . . . . s.tO 

Palestina G~ Prix! s.23 

Valg i Samfmnet ........ .. .......... • ....• s.21l 

Vilctige vedtak i æ ............. .......... . s.26 

Dette n\JIII!'eret er prega av rrange saker .De-tte a'IISpeiler siltiært og 

det politiske arbeidet for tida-!!ye foregår-&rt Jcormer innlegg fra 

rran~ orrtrtider.J Liltevel er vi ildce helt fcrnØyd rred numeret .nrt 
Nnile sttlff fra vilrtig1! o=Mer SCIJ! '91 l'll!r etterlYI'rt.SI!rlit tRnker 

vi på faalig stoff-erlarinyen fra ArsrrØtene,Hu!'tabttssaken.bJ!pen 

rrot krisa . Vi veit at kaJrerater fre arbeidsplassene har 111ye b likri ve 

om-vi trenger deres erfaringer-så kom ip-jen! 

I . skrivende stmd har det brutt ut s~ik på al)a lan~ts teatre.dette 

blir ikke stoff til dette mmm=ret~fa:;'~ In! det' s~.iigt bli. ei_;~ ·. :." . ~· ·: 
.- • • ... •• • • .. .... . -. • ... • '# ~ .. ... •· ' - -:~ ··ir(Jit.)'-;. . : ~ ... ~-"':. 

kanpoppgave i tida frarrover.Skuespillerne nå f~ all vår s~tte i sin · · ~ . .. , . ., _ 

solidariske aksjon .DS har sendt stØtteuttalelse til skuespille:n'e -.ed 

TrØndelag Teater.Alle k.aJrerater llB jobbe for å få til stØtteuttalelsst t'rll 

faf[oreninger-og kul turålrfanisasjooer o .1. 

Prist far stoff til neste nr. blir ~~~g_g~~~-~!~1~~QQ1 

1s ~ (-. Je.t :sf.,H vu ·~ hø ..... "; ·ht ~.:~. ~· ... ,.t>,. 1-t'J'eke- . 
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L~DfR: 
PARTHTS HOVF:OOPPG~VF. NÅ F:R l.MAI -ST .~ RT ARP.EIDET RASKT 

FFF-toget i Trondheim samla i fjor 2040 folk,mot 1690 aret før. 

Hva vnr Årsflka til frnmgangen?Der oom vi s pør kamera ter om de tte , så er det 

ikke sÅ man ge som kan ~ et klart svar.Vi la i fjor vekt på 

-at avdelingene hadde utvikla ejølsjendighften sin og klarte å ujnytte bedre 

mu1i ~hetene pn spe eiel l e felter 
-partiet hadde voks t en del,ditto ungdoms f orbunda 

-bedre mobili s ering på grunnlag av lokale paroler 

-det d e l'lo l~rnti sl~e livet i FFF va r bedra en del fr a tidlige re år,mer livlighet 

på byen med gateappeller vha. megafon, sanggrupper s om dro rundt ol 

-KF gik~ sterkt fram som org~ ni sa sj on i det for egående halvå r 

Men dette er o jøl s~> gt ikke heile forkl a ringa på fr " mgnngn e.Dersom vi 

r,e r på t ~ llmaterialet fra toget i fjor, så gikk kvin neseks jonen fram med 200, 

a l t "å ha l vp.>rt en a v den s a mla frnmgangen.Spørsmåle t blir da: 

Hva blei gjort inna for kvinnearbeidet i fjor s om vi ka n l ær e av 1 nr? 

Vi h .~ r under ... økt arbeid et der es og konkluderer med tre viktige punkt ;om 

vi trur de t er my e å l ære a v: 

l.Legg s tor vekt på de lokale parolen e og på livlige og demokra tiske 

diRim s j oner. 

Arb ei de t for kvin·n·eaek:Jjon en blei starta med ei analys e av arbeidet 

8.mnr s ,ei analys e av tallene for toget som kunn e fort elle hvilke paroler 

s om h"'dd" s amla mye folk og hvilke s om ha dd<' samla lite . På grunnlag 

av dAtte og pA grunnl ag ~ v videre unde r søkel se r og s tort demokrati 

bl ei de viktigste kvinneparolene utvikl a. Enhver som va r borti di skusjonen 

om kvin neparola i fj o r veit a t det var skarp kamp og s t or s t emninr,. 

Mao Rier at uten demokrati bli r de t umulig å ska pe no en entusiasme hos 

folk.OIJ han fort s etter: "Vi kan i kk e overvinne llanskene ut en demokrati. 

Sjølsagt er de t enda mer umulig å gjøre det ut en sentralisme.Men 

ders om de t ikl~e er demokra ti, blir de t ikke no en s entrali sme."(Tale 

på en utvida partikonferanse •••• all) 

2.Legg stor vekt på undersøkel ser,planlegging og kontroll. 

På grunnlag av , erfaringene fra 8.mare l a ga ledelsen 1 KF 

en pla n for for arbeidetE1 sånnplan omf~tta propa ganda ,økonomi og 

mobili s~ring,samt en del .aks joner rundt de sentrale pa rolene(daghjem) 

For å lede arbeidet valgte l edelsen seg ut et tverrsnitt av gruppene, 

frams kredn e ,mc llomliggende og tilbak elig~ende,og fulgt e diGse gruppene 

kontinuerlig.Det blei varsla i god tid om kontroll a v a rbeid et. 
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3.Desentrali8er1ng 1 enkel 01 effektiv l9delse. 

Det satt 3 l~amerater 1 ledeleea tor a~eic!t!t~J'roonten besto av en 30 

gr~pper.De~med ca det eeg sjøl at mesteparteB av arbeidet,bAde på ~pacanda 
o jf økonomi . måt te des.entraliseres og at ledelsens oppgave var t\ leåe ar bet' 

arbeidet,tkke først og fremst l trykke løpeeedler,stA pl etand eller 

bære papir.Metoden soa ~lei brukt var utvalgte ~s.-pler og prepasand:-rtn, 

. av ·i18rdomr~.en~ _ b~:rfr•· Det sa seg sjel at ledelsen må tte 1la ei klar 
· ' ,. erbei.dsd ~ling, slik at de kunne holde mye kontakt mea fronten Og 

samtidig koordinere kunnskapen på Gøtene. 

LI<!GER roHHOLDA '!'IL RE'I'l'E FOR VIDERE FRAMGANG ~ 

Lederen 1 TF ror desember konkluderer me4 at dette ikke er så sikkert. 

Dette begrunnes med to sakersSV bar styrka seg og vi har vnnsker internt. 

Gjelder dette for oss? 

. '• 

SV har hatt litt vind i seila 1 den internasjonale polemik'<en mot oss. 

Særlig gjelder dette universitetsmiljø.De blei ganske bra splitta opp os 

drevet på defensiven under Vietnams invasjon 1 Kampuchea.De forsøker nA A 
kjøre seg opp igjen pga.Kines motangrep 1 Vietnam.Samtidi~ presser de oe1 

særlig i studentverden,pi innenrikspolitikken 1 K1na.Dette er negative 

faktorer for oss,for det kan r skape asttkørhet 1los progressive 

venner OIJ røre til at r' e i'{ke gla 1 tog l.ma1. 

Dette er etter det Y1 kjenn~r til det eneste områ4et 4er SV har orreas1Y•~ 

pønde. · • 

I samband med lønnsstoppen var det Y1 eom b~4de Off~nsiven her 1 distrikta 

SV har ikke markert seg i noen av boli~aksjoueRe søm bar vært ø1øte året. 

(Lademoen,Soll1a).De har helle• lkke -'oF tnnfl7telse i velforeninger. 

SVs landsmøte var heller ingen a~aifestasjon a• •tJrke.Alt 1 alt mener Y1 a 

ST ik~e har s\7~k& eeg noe serl1s i vårt distr1kt.V1 tror baller ~kke 4e~ 

er sannsynlig at de bryter med Samorg eg lager eget tøs l • .ai. 

Vi har eD del vansker som vi ml vsre klar overs 

Det er et problem 1 se8 sjøl at vi 1 lang tid har arbeide svært p! ~ 

indre linjer.Tappj.Dg av ltader tra grunftOrt;,Ollllegeing av 4rsplaaa, 

vansker i det økonomiske arbeidet har skapt vansker ror osa. 

Men årsmøta 1 facbevegelses Viser framgans ror vår 11nje,8.m~rs bar glt~ 

bra 1 heile d1str1ktet,vi klarer abonnemnetsvervinga til KK bra,ejel om 

lauesal&et er under en~ver· kritikk. 

l tillegg sl er det 1 Trondheim fie1re store IIOlB ;eb-evegeløer eom gir S&4e 

muligheter til å aobilisere .ange til FTF-toget: 

Det har v~rt en stor bevegelse pl afkebueot ~ blant legene.Det bar 
vært stor bevegelse oakr1Dg Reitgjerdet-saka.Det er .fortsatt bra lib 1 

F",.fs. ~ . 2 S 
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VIKTIG ftp~~Tf. GJENNCrFØRT: 

Partiet i distriktet har nyli~ gjen

norrf9'rt et viktig årsnr<te .M;te valrte 

et nytt D:istrikt~st-;re c~ hadde grur.d 

ige disku;joner p3 politiske og orga 

nisatori.ske Beretninger.IB vi l her leg

ge fram dæ viktigsTe sakene fra ftrs~te. 

~~tQli!i2~~-§s~~r_!il_~~!GiGga. 

Ber~?rnin~a snr. hadde vært ute til disku
sjon i laga hadde fØrt til n~e det4tt. 
Manre rrente eg a-+: Eeretnin~co. var for 
m."'.rgelful1 til å bli vedtatt.15% av 
laga r.ack1e gått inn for å forkaste Beret 
nir ~a. På årsnr;llte ble det Ja gt fram ei 
innledning som bl.a tok sikte på å kor
rigere enclel av rranglene fra den fØrste 
Be~tnir.ga.Etter aT endel rrindre en
dringsforslag ble vedlagT ble Beretninga 
ensterrrrig vedtatt på rrØte .Dette karraJrte 
rj serer p.: i rrange rrater årsrrqlte: Debatten 
var aktiv medE rrange tiorslag Of proto
koll lnerl<rader ,nen :likevel var enigheten 
stor om de viktigste sakene .Her skal vi 
kort t.a opp de 4 viktigste sakene sorr. llat 

var fremre i. detco.tter: 
KK,Unrdonsarbeidet,Nato-diks~jonen og 
VenstreEekteri.smen. 
1.:.195.:. 
I E>i innledning T:i l l,rsJT>"te gjorde rs 
sjØlhitikk for at KK ikke var behar.dl.a 
i den \Jtsendte Eerteninga. IS sa seg enig 
i kri tikken sorr gikk J:å at IS her hadde 
mderpriori tert opp rava og ikke forstått 
alvoret i situasjonen .På grmnlag av det 
te diskuterte mØtet tåce sj~lve KK-karrpa 
nja o~ ilnnhcldet i avisa.ftrsrr-Øtecelegate 
ne fatta rrellon· arJB vedtak om å over
oppfylle målsettingere i karrpanja.Til 
innholdet i avisa ble det vedtatt et for 
slag som advarte mct ot avisa igjen ble 
s·~kterisk og for vanskelig for folk 
sorr ikke er så ~ godt inne i politik 
ken. · 

2.lhgdorrrren. 

O:n utsen~e Beretninga fikk positiv kri 
tlkk for a ha brukt så mye plass på ung~ 

doms 

domsswrsmålet.Men ffi la fram to korriger
inger til den tidligere Beretninga:1.At ung
domskaMpanja var blitt for positivt vurdert 
i Beretninga.2.At de venstristiske linjene 
i ungdorrsarbeidet hadde gjort st~rre skade 
enn Beretinga la opp til.Let var stor 
sterminr på rrqlte til å ta alvorlig på opp
bygginga av lhgdorrsforbunda i tida frarn
over.Mange kamerater slo også fast at dette 
er ei oppgave av fØrsjrerangs strategisk be
teydnir for partiet. 

~~~~~-Q~-~~!Q~Q~_QQY~~±~1.:.~i. 
Lette har vært en av de store linjekarnpene i 
Distriktet .Grmnleggende har den dreid seg 
om hvor«<l vi vurderer styrkefornoldet 
mellom superrraktene-sjØl om og taktiske 
saker har veid tunrt for enkelte. 
Under avstenninger i partiet har et ikke 
ubetydelig mindretall stått på at det var 
rett å ha dette som hovedparole . -På rrØte 
ble dett'! en stor diskusjon som endte opp med 
at det overveldende flertallet slutta opp 
æ> DS silinje med å avise dette som hoved
parole. 

Innledninga fra DS ~ tok oppswbsmålet om 
'-"=nstresekterismen i partietx sorr et eget 
spØrsm313li<er som ble nevnt her er bl.a: 
-har vi forutinntatte meni nger om folk? 
-har vi tendenser til alltidopprette våre 
erne organisasjoner? 
-er det slik at vi kjØrer fram v2re egne folk 
i fronter,fagforeninrer etc.og viser for 
liten tillit til uavhengige? 
-er vi mot å lære av andres erfaringer? 
-jobber vi for lite med dip1mati? 
-er vi for opptatt av po]±iske kjepphester? 
Let ble understreka at Mao gir oss mye 
retleiing her i Bind V.-Innlegga på rrØte 
slutta opp om hovedlinja i inneiinga på dette 
punktet,men det ble vist til at arbeidet 

med årsmØtene i fagforeningeæ,anti -imperi 
alistisk enhetsarbeid m.m har vist at det er 
frarrgang i korrigeringa av feila her. 

Av saker oiD<rinr vår metode for lellllse ble 
det lagt særlig vekt på æ sin leætse av 
g:runnocyanisasjonen .Her gjorde ts sjØlcriyikk 

l 
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for at retleiinga av grunnOTganisasjonene 
har blitt for allrren .MØte la vekt på å st 
yrlte dem konkrete retleiinga,sj~l 01r. Il3 
fortsatt ble oppfordra til A jobbe rred å 
utvikle typiske eksempel. 
En annen sak r::6 ble kritisert for var 
at arbeidet lenge hadde vært for $innad
vendt" .Partiet rrå vises rrer på "gata". 
-SØkelyset ble og satt på den æookratisk 
sentralisrren i partiet .Mange llli!nte denne 
var i tilbakegang Of at det her måtte 
jobbes for å_ styrke normene i partiet og 
særlig fØlge opp sp91rsnålet om liberalism 
-Innlegg fra noen representanter på m'St!'! 
gikk i retning av at det \al' tilbake-
!!;3f1g i arbeidet for tida og at entusias
nen var liten.D:tt ble tilbakevist av 
flertallet.~dnge viste til motsatte 
Erfaringer fra sine grunnorganisasjoner 
o~ innledninga fra Il3 la her særlig vekt 
pa frarrgangen i utviklinga av .den politis 
ke linja.Arsrrv\teperioclen har vært en per
iode rred mange vanskelige poll tiske saker
KKP-APA,Kinas innenrikspol. ,Krisa ,forhold 
et rrello~ supermaktene m.m.Partiet har 
be<Jart enheten i denne situasjalen og 
lagt ll1)le vekt P<' ~ diksutere linjespqlrsmå 
la mye .!Rtte har lagt grunnlaget for at 
vi nå kan gå rrer aktivt ut på et bre enhe 
tlig rrumlag. 

Siden siste årsrilllte har partiet vekst 
~nske ~e.Særlig har væksten v;rt stor 
1 fØrste delen av peric:xEn. 
l()assesamrensetrtinga av partiet er fort
scil'tt bre -ø det har bare skjedd ubetyd
elige E!ftd:cinger i perioden. 

Ul/AU. 

VALGK(]IIfERRANSL 3_1 • mal'\51 

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

Vil du bli æd på å utvikle progremret 
far RØd Yalfallian&E~l Vil 6\1 bli rred p& . 
å bestemre opple~t av 'IÆI.~l...sA 
rrv\t på Valg)<onferransen 31 . S. Dette er en 
]flr~-oi konferransen starter kl.0900 0f1 
varer til ca. 13.00.Vi Ønsker E!l"li.g a't 
folk rom slæl st! på listene ,valransvar
li@:e i laga~ andre som er særlig inter
essert: i valartleiclet skal ~. 
Hvert lag er ansvarlig fr:7r at uamengige 
valgaktivister i deres ~de trekk~s med. 
!-~ålet rrå være at ~inst 2 fra laget + 2 U!!J.V 
hengi~ -stiller. 
Konferransen vil ta stilling til RV sitt 
programforslag. Vi er da også trolig istand 
til ! presentere de 1 O fØrste p.§ lista! 
Stedet for konferransen blir trolig Spise
salen i Stildentersamfunnet. 

Kulturinten!sserte p!lrtfral~Woerater oy aru1re 
pro gre si ve sl<.al nå fA ~ligtleten til å 
diskutere kultursj)lllrsrrål pA en ordentlig 
konferranse .tet er Opplysningsutvelget i 
AKP(M-1)/Tr.heim-sow tar initi~iwet til 
konferansen. Den er åpen for alle interessert • 
rren d!t er sjØlsagt særlig viktif at 
partirredlemrer Of lllllåB I!Edlernrer av 
Ul!'dom;fortn.nda stiller.Opplegret for ltono:
ferraflsen er enda ikke helt klart,rren 
t'rolg kClll'm!r Trond Øgrim f're. Oslo og stilJBr 
spØnmålet:~~L~!:..w.?m~iY-~~-t.~g? 
Etter innleiinga blir dl!t inndelt i ltultur-:
OIN"'tder-mu=;ik:k, li te:m't'\li()teater ,tUledkmst 111 
m.D:t blir pruppediskusjoner-og &re'tll!er 
plenunsbehandlinf .!tite l:yr ellers pA 
kultur og sjØlsart sosialt samvær . .:.Men
vilctigst-dette l-lir en viktig anledning for 
alle kulturinteresserte progresive til A 
ta opp de &WI'6rråla de er brel'l!'le1"1de opptatt 
av. Ta derfor ~~ed alle kulturinteresserte kam
erta ter og kom! 
Stedet er Spisesalen Stud.samfunnet
sØndag !~~~-~!~!~~QQ. 
Vi oppfordrer orså kulturinteresserte kam
erater utafor Tr.hei.m til å ta turen! 
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UT AV Jmi:GENYRA 

- - Si~u~ajonen i laussn lget er dys- SYSTEMATIKK! 
ter for vhrt distrikt. Pra 1.9-78 Yameratene må systematisk føre re-
til 15.1-79 hnr vi lier:et på 46% sultatene av bolig salget. Hver hue-
for Sør-Trøndelag og 43% for Nord. stand må representere hver sin linje 
Dette er noe av det dårlie,ste på i notisboka, der det føres om ved-
landsbasis. ko!llDlende kjøpte avisa/hadde avisa 

- -- 6 solgte aviser pr. uke tilsvareT" fra før/ sa nei, men bør oppsøkes 
ett abbonnement. Dette viser at i ; j en/ gav klart avslag/var ikke 
lausealget har stor betydning. Fra hjemme.(Bruk egne rt symboler) 
18.2-79 må avdelingene se det som Hver kveld kan man f.eks. gå på 
noe av det viktigste å stabilisere 20 nye husstander, i tillegg til å 
1aussalget på målsetninga si. Det besøke om igjen de som var borte, 
er fullt mulig å opprettholde lau- kj øpte eller ellers var ok fra tid
ssalget på 100% - det viser erfa- ligere. 
ringene fra Hedmnrk, samt erfarin- FAs~·E SALG SDAGER ! 
ger fra fra mskredne avdelinger i Det er viktig at salget utvikles 
vårt e g et distrikt. til en f a st rutine. Vi oppfordrer 

BLI KONHI SJONÆH ! alle til å selge en ga ng i uka. 
Ihvertfall bør alle som ikke er be-

Alt for få i Trondheim mottar i lastet med budrute kunne klare å 
dag avis~ i kommisjon. Alle som gjennomføre dette. Hvis en regner at 
selger a visa på arbeidsplasser, sko-et bud bruker 9 timer i måne~en på 
ler o.l, bør benytte sjansen til å å bringe ut avisa, vil det t~vare 
selge da gens a vis. Nan gå r fra m på at vi andre går ut 2 1/4 time en 
føl~ende m&te: kveld i uka. 

1) Be ntill til KK-distribusj onen Avdelinga, evt. hver enkelt kame-
g jennom Okto ber. Oppg i navn, a dres- r a t, avgj ør selv hvilken ukedag som 
se, antall eksemplarer samt hvilken passer best å selge på. Noen selger 
ukeda g man ønsker avisene på. lørdng ettermidda g, og har gode er-

2) Kommisjonæren vil i neste om- faringer med det. 
gang motta et brev fr::J x distribu- Noen tror det er umuJ.ig å selge KK 
s j onen om beta lingsmåten. ett e r at Dagsrevyen har sta:rta. ~ 

Ol1 DOLI G:JAJ,GET. 

Her vil vi peke på endel sentrale 
retningslinjer for et godt og va rig 
boligsa lg. Hver enkelt avdeling har 
fått relativt store roder å arbe ide 
med. Kanskje vi innen kommune- og 
fylkestingsvalget klarer å komme 
innom alle huss:hander og tilby KK? 
Tenk hva det ville bety for syste
matikken i valgkampen! 

PEHSOJILIG Al :SVAR ! 
liver enkelt kamera t (evt. en er

faren oc en fersk kamernt, eller en 
organisert og en uorganisert) må f å 
personli~ ansvar for relativt store 
roder liil ( 100-3'l0 husstander) Disse 
rodene må systematisk gås gjennom 
over tid, slik at de kan utvikles 
til politi s ke "ba ser", der vi ka n 
mobilisere fra til sirkler, demon
strasjoner, innsamlinger osv. 

Dette er en myte. Det er fullt mulig 
å selge avisa i tidsrommet 18 - 21 
på va nlige kvelder! 

Det må imidlertid a dvare s mot å 
"rase gjennom" roden så fort som 
mulig . Parolen må være at vi tar .oss 
g od tid på hver dør og tenker på 
sikt. En som er tvilende til KK den 
f ørste gangen, kan siden bli abbo n
n e nt! 

01-1 PLASS=SALGET. 

Vi me ner a t dagens KK bør selges 
minst e n dag i uken på alle arbeids
plasser, skoler og institusjoner der 
vi ha r organiserte. 

Der vi er flere s a mmen, ka n en 
gjerne peke ut en som selger avisa 
fast. 

De som hnr problemer med å selge 
avisa åpent i ka ntina, garderoben 
eller utafor pla ssen, kan jo bruke 
følgende "tre-trinns-rakett": 
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1) Avta l kj øpet ma nn-til-ma nn i 
lø pe t av arbeidsdagen. 

2) Lever avisa til kjøperne v ed 
arbeid s tidas slutt. 

3) Ordne oppg jøret evt. dagen 
etter. 

Dette er ment som en ide til de 
som enda ikke har kommet i gang 
med f a st plass-salg. 

For ~ å styrke avisa på den en
kelte pl a ssen, går det an å l nge 
en lokal t reportas j e fra plassen, 
sende den til KK med bestillin~ om 
hvilken dag den ønskes rykket inn. 
Både små og store oppslag, viktige 
nyheter som hverdagslig stoff bør 
s endes inn. Når det gjelder retnia 
ne slinjer for arbeiderkorresponde
nter: Se første nummer av "KK-kon
takt", s,lt • 

Gå bredt ut og bestill g jerne i 
overkant. Tiloversblevne aviser er 
det ingen sak å bli kvitt i bolig
roden, på kafeer, tra fikk-knute
punkter, åpne møter og arra ngemen
ter osv. Bruk fantasien! 

Et eksempel på at det går an, er 
e n middels stor arbe id s plas s i Y 
Trondheim. Her har det ikke vært 
solgt aviser de siste to åra. Fra 
først i oktober -78 ble det solgt 
5 aviser hver tissdag, og allerede 
fra 31.10:10 aviser. Metoden: Å 
spørre alle uten unnt c. k på avdelin
ga om de ville ha avisa, istedetfor 
å gå på noen få "utva'lgte". 

OH SH G FRA STANDS. 
Standssalg utgjør en betydelig 

del av målsetninga . Særlig viktig 
er den store bystanden i Trondheim. 
Her er det Solgt svært variabelt i 
vinter. Erfaringene viser at dersom 
alle møter opp og yter full innsats, 
kan målsetninga oppfylles både 100 
og 200 %. 

KAMEHATSLIG KAPPESTHI D ! 

I uke 12 skal det være nye kon
feranser med avdelingenes KK-ansvar
lige. Da ska l det rutinemessige ar
beidet med laussalg opp til drøfting. 
Skal vi være enige om at vi på z 
disse konferansene kan ber ette om 
nye "avdelingsrekorder" i j amt, uken
tlig l ' ussalg ? Idag er disse 20 for 
boligsalg, 16 for plassalg og 40 for 
stand o salg. 

Hansken er kastet ! 

Laussalgsansvarlig. 

. ....... 

H 

CD 

§ 
~ z . 
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ER VÅR ØKONOMISKE TILSTAND SJØLFORSKYLT? 

Jeg er av en kamerat i DS/ NKS oppfordra til å skrive følgende innlegg til 
AKP' s internavis: 
<lHgangspunkt: Klassekampen og Oktober Forlag strir i dag med Økonomiske 
vanskelighwter. Her er det snakk om l. 5 mill kr som mAtt til for å redde 
Klassekampen innen februar. Oktober går ned med antall utgivelser (i for
hold til 1978) og går opp med prisene. Hva kan være forklaringa til dette? 
Jeg har begynt å leite etter svar. FØlg'ende har jeg kunnet finne: 

-l. Bind 5 av Mao er trykt i et opplag på 12000. Siste utgave. bind l \llr 
trykt i 5ooo ex. Dersom vi trekker disse fra opplagstallet på bind 5 finner 
vi at Oktober sitter med et restopplag på 7000ex. Multipliserer vi dette med 
60 kr (som hver bok koster) blir det 420 000 kr. Legger vi til at Oktober kan
skje ikke har solgt mer enn 4000ex kommer vi fram til at her sitter forlaget 
på 1/2 mill kr i " d'i'd" kapital. l tillegg var prisen så lav at avansen. når 
en teekker fra utgiftene til reklameringa drastisk nermer seg null. (?) 

2. Utgivelsen av Lenin-serien har hatt et opplag på 5000 ex. Bind 10 i 
utvalgte verker hadde ingen oversikt over opplagstallet. Det må tolkes på 
den måten at salget ikke har nådd opplagstallet. Går vi ut fra at salget har 
vært 3000 ex. vil det si at forlaget sitter på en rest som tilsvarer ( 2000 x 
lO bØker x 35 kr) 700 000 kr i utsalgsverdi. 

3 . Legger vi så til at Militærskrifter i Utvalg med opplaget 5000 ex også 
bare har solgt 3000ex så vil dette utgj'l>re ( 2000 x 74) 148 000 kr. Alt i~ 
alt vil utgivelsespolitikken til Finn Sjue og Klassekampen og Oktober når 
det gjelder klassikerne ha ført til en tapt inntekt på omlag l 1 /2 mill krl 
Legger vi til utgiftene til reklamekampanjen vil vi nå et anseelig beløp. 

4. l perioden der RV Økte sin oppslutning med ca. 5000 stemmer skjedde 
fØlgende: a. Klassekampen 'l>kte fra ukeavis til dagsavis. 

b. Utgivelse av Internasjonalen 
c. - 11 - Glass Struggle 
d. _n-;:- Fremmedarbeideravisa 
e. - "- Samiid Hilat 
f . - "- Sigden 
g. En '1>kning av Oktobertitler på ca. 400 '7 •• 
h . Stiftelsen av plateselskapet MAI 
i . -"- Sivle Forlag 

I tillegg har en rekke AKP forfattere og sy.mpatis'i'rer gitt ut b'i'kene sine 
på andre forlag. l samme periode har verdens'1>konomien gått inn i en økono
misk krise og kjØpekrafta vår sunket. Vi vet at det stort sett er RV folk 
som kjØper disse nevnt.e aviser. bØkre. tidselrifter og plater. Kan sentral
komiteen pAvise at disse talla står i noe som helst sammenheng? har det 
vært sans for tall og virkelighet her? 

5. Klassekampen ansatte i samme periode kanskje 100 (?) faste medarbeidere 
i Oslo og andre faste i Bergen. Trondheim og Tromsø. Flere av dis e e er nå 
sagt opp. Hvordan kan Klassekampen ansette folk uten at det er økonomisk 
dekning for det? Er ikke dette sjansespill med arbeidsplasser og "person• 
sanering"? 

Konklusjon: My.e av vanskwlighet ene vi nå står oppe i kunne vært unngått om: 
A. Den <1>konomike målsett inga (finansieringsplan) kunne vært reist side om 
side m e d den politiske målsettinga. 
B. Om Oktober/ Klassekampen kunne sammenliknet progresjonen i propaganda/ 
utgivelsespolitikken i samsvar med Økende tilslutning/krise . 
C. Sentralstyret kunne underrettet/informert medlemmene og vennekretsen og 
kjempet fram en debatt om utgivelsespolitikken og finansieringsplanen. 
Etterord: Mange av talla bygger på antakelser og bØr rettes om de er feil. 
Utgivelsespolitikken i dag er mer realistisk. men holder den? Jeg går ikke 
med på nedleggelse av Klassekampen. forståttt Lykke til. Lauri~s/NKS. 
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ANTI - ~ YRAKRATI - OM KONKRET VEILEDNING 

Tf-3uguot-78 var det 2 artikler fra lokalbaldet v~rt om konkret 

veiledning. Etter å ha diskutett den og v~r praksis vil vi komme 

meden sjølkritikk på enkelte punkter. 

a) Tonen i svaret. Sjøl om vi i svnret takker for kritikken, hah 

innlegget en form 8
V a avvisez kritikken, og ,tfldelB,å vende 

kritikken den andre veien."Hvorfor får vi ikke ~øre noe om 

feila avdelingsstyret har gjort ?" Dette oppfordrer ikke til 

mer k~itikk, og er ikke uttrykk for In åpen og demokratisk 

stil. 

b) Tok ikke opp nødvendigheta av direkte hjelp til avd. eoe 
virkelig trenger det, avd i krise- avd _oo• ikke fuOØQerer 

over lengre tid e.l. Dette er et viktig evvlk, og h9r _har 

og så ns hatt en for d~rlig praksis, sjøl om vi virkelig har 
sett det som et problem og at det var nødvendig ~ed slik 

direkte hjelp. 

c) Tok ikke opp nødvendigheta av rorberedelaar tør oppretting 

av nye avd., og konsolideringa ev Øea etterpA. Dett~ ftAT wi 
o g s ~ i praksis hatt store svakheter med. Vi har l for titen 

grad forst~tt nødvendigheta av dette. 

d) Vi mener fortsatt at metoden med A lede gje~ A p~p~gand
ere typiske tilfelle er en hove~tode l dol A lede avdelin

gene. Men , innle gge t poker ikke p8 et dett~ ikke or nok, 

at vi m ~ ha andre meto der i tillegg. r.eks. køderkonr~raaser 

for å utveksle erfaringer, kaderkurs o.l. Og sØesiellt 1 en 

periode hvor metoden med typiske tilfelle ~ er utvikla, 

må vi holde fast på andre metoder, ellers blir det et stort 

"høl" i ledeloen av avd. Dette har også tildels skjedd i 

praksis. 

Ootte mener vi m~ med n~r vi n~ forhåpentligvis f~r en grundigere 

debatt om metodene for ledelse av avd. fra DS(ev.SK) sin side. 

Vi m~ i tillegg ta sjølkritikk på at en kommentar fra avd. p~ svaret 

i lokalcl~det, ikke blei tatt inn i lokalbladet. Dette kom ~v at 

denne kommentaren blei borte ~ga rot i redaksjonen. Dette førte i 

praksis til at debatten ·blei knebla(ej?.l om det ikke vor meninga) 

Redakjsonen i lokalbladet. 
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~!ilitJ'!rdiskusj"onen: 

DEN POLITISKE LD:Jfl AVGJØRENDE 

Et frQ~tredende arP.Um€nt for flere som går mot å endre 

v ·-trt flyn på bevilpninl':!Hlpørsm:Het er nt snørsm:\let om 

bevilf"Ylinl"er i l?lef!: s ;tøl er underordna,det er bor,r>;ersk?.l) 

ete poli tislce linJe som er av.c:jørende for hvordan mil:!i

tærmnJctR blir brukt ( eks. hevder J'e.rtseh de t te :! i an. TF) 

Je{". mener et Jrmsen m.fl. her i kke .ariper hovedpoen,n:f' t 

i cndrin,c:n. HV parol8. o:; Cl erfor r;Jcyter P.Tovt l'Jorn ved: å 

brulce dette :1om "l.rf!UIIlent. Tesene mD. Jo nettonn :"ees t 

""mmenhenr; med den politiske kampen!Det er :ikke slik 8.t 

hvis vi n8. endrer p8role så fører dette umiddelbart til 

cndrin,r; i bevilrninr.:svedtnka . 

Hvn er hrnaikten mcCl p:o.ro-l ::t? 
her' 

Den nolitislce linj"8. vi st:'tr forver førs t og fremst ret-

tn inn u{t å mobilisere arbeiderldasscn op; 2.ndre patrioil

islce krefter til å forsv nr e landrt mo-t a,c-,!Tes;ion. 

I clarcnr; r;i tu<>sjon er det lite s::>nns;mli.c: at den norske 

nt:'ltPn slcal st8rte o-np en imp. røverkrirr sammen med USA. 

Det nom er s<>nnsynli,rr er at vi vil bli utsatt:_ for en 

røverkrip: og f~~ krenka/frexøva sj~lråderetten. 

A."'"Tf'8;jOnPn er allerede ste.rt::>. Ol)p! 

Vi er enige om at vi må propagandere og forbedrede nasJ

onen- på folk-ekr:l!gena vei. Me:Bi det fr:l!tar G-ss jjkk-e fta å 

ha et syn,ei mendng, om den m:!Ll!itærmakta som :!; dag er 

satt opp :li landet,og som v:!i~ stå der også ved ~pet 

~ oss. Er det ~kke r~lig· at ~ sk~ s t 1 l l e 

~ r · a v ttl denne hreren~at vt sk~ kjempe ~r at dem 

skal: brukes mest muJ!ig effektivt mort aggressorem ? 

Vil: :tkk-e folk synes v1! er· :lmk-onaekven'te ,få svekka tn.

trua tiJJ vår hel!het~ige forsvarspo-l:tt:tkk,hvis v± lar 

være å gjllre de-tte- melll tvert om- går :!imot eventuel:Jte 

bruk~are forel~ f'ra e.nib'e kanrter ? 

Vell er det -orgerekspfrts hlll'l!" v:!i snakk-er om·. Men vår 

tak-tikk overfor den· må væ.re i pakt med:: de obJektive 

forholda. 

Vi er en·ige om at denne hæren• k- a l'll føxe en rettferd 

ig krig i den, situasj'onen v:li sann'f3Yllligvis kommer oppi 

(Er v:i! det ?) Da må den· gis . best muJ:ig vilkår for det -· Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no) 2016
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Vide:tre v.ill Blr'lte:iide:rk31aeeem (}g· de patrioltisn' lllref'tetlie 

elJlers ilA. etØ!t're· :tn.wrlyrtelee :l eoilldatmaeeeu Ølll1 V'! har 

ei helstøpt linij~ for· at hæren eæal settes inn aøt ~ 
~esoren •. De1t. setter SD.e'I'J'ere rammer· :for lw1ilke d1epoe1;t
oner ~rgereltapet k80' gj'Øtre~ Det utelukker s;JøJ:sas-t Sk
llle at. 'borge:rell!Spe1t kEUll ventle h1Bren1 møt 1110>1:standekampe!!ll 

ett~_:r el!ll ltapdi.tuilasj'<ml, ment det v:l!l! gjØTe det Tbekel!ig- . 
e:re •· Og det er v.:li Tel :fo!Lo- ? 

J'eg- mener alJteå at: dfaneen· llt,fl.. ikke g.r:liper· dette ·_ at 
parolleendr:iill'ga ftø:rat O'fg ~elltSt er- et epØTSJIIål Øflt å ha 

e:li rett .pød!:liUsk- l:in,j-e} Dezr, ttdUgere parol.a har vært 
_,. ---- - - --...:: "'--~~·- ~. • - · ~hva ".:li men.-er- er k-ara.l!l-
tereiil t~ dell! 'orgerlige hæren.' DøD ~ perolla er ogea 

. .. .. · .11 ~ es_ prop~i~e, Ul passa· k;ampeno IJIOit ltri_geD og 
· · -ftæ · ~ ~JJ~~:re: · dell' .D.oi-Øk& Jlb,9.s~nrtn ~stand mort 

• . • <! ·:' ... ·• r ' .. , . /''- (",! :_ , .. '"' -~ 

el!l ~panrtt.· '/ · · 

Mel!! de obj-e~· forholda )!:an godi fiJa:"e t:lil a1t parolla . 

~ !kke så l!en,ge ka.lr få praktisk- ltetydndng for .·-.evilg-

--~ne ,dersom~ JDEI.eee:m.e tar d~l!l t:lil e_eg. De_:!;te ·vU--.S~ . 
bare være et ko:nkre11 llfltr,vkk :ror at de patr:toti'6ke kre. 

f'teM her ø~ka øeg,meDI det v:lill a seg ~ lØ'! iloeit,r 

_._~ .,ed::rre vilkår fo;:, me>tetandekemped·- R. f'L~~,-~~,,-. 1~- ~ 
el ad 'iak1l1- Ull - - ~l 

:På.r6iå. ' og· hoYeaM(}~å1:gelaeft' l .. ~ 
Jfaneen> bruker det at hoVedmO<tsi~l:eeno :li l!IU!de11 ikke s"' 
1Nier før ·-voe~ okkapss~:; Det- l!tOihder mehe~; ~1: f3ØIIt li:Br -

betydn!liDg :ti d&nne -·aammsnhe~·-·ø~ ·-·rt Jnel1'8r at ~ SBlllDI

~itrtfs vill -~ ltomme tiil A· ~tå. Ot>~ . i ·· ei, ~i~ - ~ . -
:1!)'1jg~l'iD:gel!r1g- ~ c!en soetal"stiske ~l'Q.ston;e/._;. _ s;røi' 
om> hoV'ed:mø111e.ilge:be~ :likb eld:Mer fØ'r -.ed oidrupe.s~,eå 
vdil det i ' spørsmål! e·~m har' ';ned mmu~a å i 3m· . 
liom:linet"~ 4let a11 vi' står overf'Or· el!l aggressor • V:li ser 

. de11 ~it l ~~ lle1t ep ~ e'a.wse:P ft:lr a't :J!rtoe~ .. 
~ lmJ.Jtel" ~a ei. W1!!l"!tor· ·ose eD.ftl a1t ~rgere~~t 
ekall eenste lllll!li'1111ret mOt etreiiltenile ~ider o..li. 

-----='--=" 

· ·· 1.: 
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SvRkhet ~ed tesene. 

Som en fol'!lt'ildende olltfltPnd:li~t. :ff'o-r JB.ll\Selll m.n. ~n. 

~8' trekk:e :t're.lli. at j"eg- SJ"'les tese~ for dår!l!:lig under

etreker hvta. s~er- hoved$onnålet ~d dem. 

Det 1æ111 deritn" T-Okse :hel!b ide-er som ~t det: er Våpaa ~1 
he:r 1 'tlltgan:gepunk1:et sontJ er werord:m:e., ag· :likke dem ~

Ulellle l!bja O'g' o:ppsllu-tltdintia Gm> de:mt ( sj'Ø:Jl cm!l de "i 1l!me 

atål" DOe 1 tese:me eODll d:lire11111e ar~enrterer :1"or et e]J:lkt 

~). 

Komme:~&tar t::&l! Grege:rs Gan:B'V'OJ!d. 

J'eg syns det. er et. fOr · 'b:lilllig poeng dette med at Hvis 

.Talllsen trekk~r de lo~iske konsekvensene In' s:l!n arg

pn:tasj·Ølll, så skul!le halt gå :1nn ~r :t>uil!l. n~drustning. 

V:li er· Jo, enliige om her at både når det g;telder dem 

gamle og de1111 n:y.e parolla så el" det :liklre snakk Olll' al!l

me~ prine!pper men om: et SV'S.r' på et poJ;:iit:iisk spør

små]! knytta t:iil! elll konkret s:iituasj~. 

llår v:ii tidliigere har "Druk't parola "ikk~ ell' øre ••• ", 
så har vjj ikk'€ gått :linn for· "full nedrustning under 

kap:ttalismen", like så l :l! te som Lend:ll' gj'o<rde det :tø!r 

l.~erdenakrig1 

.:: . 

rh. ~tt o.t5) 
FFF MÅ ~Å RASKT UT AV STARTGROPA 

Det Tiktigste nå er at FFF-gruppene raskt kommer i gan,,at det velges en lede] 

ledelse for avd.sitt arbeid med FFF.Arbeidet står Gg faller med at avdeling
1 

nå opptrer sjølstendig og at dere ikke blir liggende å vente verken på 

initi8tiver fra DS eller FFF-ledelsen.Dersom styret i avd.er passiv på A 
r! i gang l.mai-arbeidet,så må medlemmene ta initiativet til å rå det raskt 
i 

arbeid,~ 

og kritisere etyret.Påsekn kommer slik i år at alt , forberedelsen 

, FFF-gruppsr,lokale parloer,lokal propaganda,lokals 

fester el må værs forberedt før påske,slik at de te ukene etter påske 

blir en kaftic innspurt i mobiliseringa.Derfor har vi nå ingen tid A miste. 
Lykka til med arbeidet. 

-.l.mai-ansvarlig 1 DS .· . 
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UTTALELSE Fff.A. 
U-LEOER-SEI'\i ~ 

U'!"l'ALELSB i'RA UNCOOMSLEJ>ERSEPIIWET i -JANUAR. ~.· -
Uag~oaelederne 1 distriktet bar disku,ert s1tuaslonen 1 R.U., · 
og ~l uttale følgende: 
1 eD del la,B i R. U. er det groTe tendenser Ul tkke A ta al Torlig 
pA å bygge t.Uo &o• organisaeJon.LegsaktlTi~n OØ de' indre liTet 
bar tendeneer Ul A ~ 1 oppbsn1JIØ.Ift tlel 188 llire:n.lr eller ingen 
ledelee,ltn~ek-.pea os tie po11t1eke '41skaejonene •liSBer nede,og det~ 
~tt for let~ på kaderto•tring os A gi medlemmene oppgaøer.Mange 
medlemmer får lkke lest !nterndokument og disiplinen er uthula.Og 1 
hele R.U. har det mangla forståelse for hvor V6ktig økonomiarbeid er . 

Dette er feil som i hovedsak har oppa~ått etter årsplanen 1 
fjor vedtok kamp mot sekterismen eom viktigste oppgave. R.U. s~1lle 
ut i kamper og aksjoner . ! løpet av året B"oin el' gått har R.U. oppnådd 
en del av de mAla eom ble satt.: 
-R.u. har ._nnet kamparfarinf 
-a.u. bar fåt't direkte ertar ns eed 1roØIIDWleft 08 poli'Uet . 
•R. U. er bedre kjent blant ungdOIIlaen. 
-a.u. har ko~t eeg mere u~ på gata. 
D tte ew br&amen i skyggen av framgangen bar det grodd !ram nye feil. 

Øimlig 'l u ro• lett på oø lkke tcøsU ft>t'W ffttlø det er a ety.rke 
98en kommunistiske org8ftisaslo .... 

Men ,dette er ikke situasjonen over alt.Noen lag har snudd denn 
tendenaen.De har en sterk ledelse, medlemmene har fordelt oppgaver,R.G 
salget er jevnto.l. i 
5økklenen til denne framgangen har vært studier,valg av ledelse, 
fostring aT medlemmew me~ A gi dem oppgaTerog en grundig diskusjon 
pA økoftOIDien. 
Et problea diaee laga har nå ,er å komme ~ og aette 1 eans aksjoner. 

RekrutterinS er et allment problem 1 org. 
J f3or rekryterte ~.u. en hel del.Nen DA er medlemstall et gått til
bake •••• 
Hvorfor rekruteres ~e\ it~e,~?f, . 
V.l. mener de~ er J hovedgrunner. 
a)Det ø i 1l.U. "li,en forståelse bvorfow det eJ: vikUg å bli større. 
OpPSaven ~lir lkke ~iorl,ert. 
De t blir ikke satt av folk til å leae alrkler. 
iolka a~ får sirkelpoogave llar også en hel masse andre oppgaver. 
~ er det umulig å klare å holde skikkelig kontakt· med airkeldeltakere 
b)Det stilles for store krav til ev. n7e aedlemmer. 
Det ventes fiks terdige kommunister inn i laga,om de er litt kristen , 
1Jrke har klart for seg tre verden teorien o.l. ,er de ikke "modne0 · · •.u. blir lite sett på eom en org. der kommunister ekal fostres. 
'c)Vi er ikke ærlige oTenfor folk,prøver A lage et glansbilde av R.U. 
Vi stiller ikke prO!reeslve til ansvar for A ogsA de må bidra om 
~en ~a...nletiøke ungAomsorg. ekal . bll eta~. .. 

Ungdoaaledererne har •edtatt at .t ønsker A stille 
reki'utterlnø 4!1011 et 'Ø011Uek epere1161 i I.U.Vel'Tiq m~ diskuteres ekil 
kelts & det m& legge& opp handfaste planer for •erTeuka. 

••ftQter,vl anseomaledue menew det er Gen samme motsigelsen 
soa at .&de.Se l .ele 1.0. l Gietri.tet,a .. llø m8telgelsen mellom det 
å taste eeg ut a aaesedaj~er og det å styrke ors.reUen er at det 
ene gAr på bekoaning av det .. dre. 
Her m~ l~ene lære av ~verandreog spersmålP.t må øtlleerRvordan ekal 
-• ---•- ~ ~A'A• A~~ At .. ~ ·~*t~iø Aoa vi 4rriver frem ~n aksjon.? Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no) 2016
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Vi vil le~r,~ vekt p~ følgende tine: 

1) LAe~ ledelsPn rnA prioritere å bygge laget, 
S~rlig må det legges vekt pd at lagsleder får ryddet plass til å 
johhe mP.d lae;Pt, 

?)N~r en aksjon st~r for døra,må det legge s planer for aksjonen, 
fnr hver enkelts arheid og for hvordan R 

,U, konkret skal styrkes. 

"3)T.A[f'ne m~ rrioritere rekrytering.Prohlemene med dette må taes opp til 
ninkusjon, 
4)Medlemmene m~ sklolers og tae~ vare på i org, 
Stnni~r og A fontre kamerater med å gi rle oppgaver og kreve /stole på de 
er viktig,MenlP.mmene må få faste oppgaver. 

Kamerater i R,U, 
Vi oppforrlrer dere til å diskutere synspunktene i uttalesen.Vi håper den 
kan hjelpe derP. i anstrengelsene for ~ gå framover, 

FRAM FOR EN REVOLUSJONÆR UNGDOMSORGANISASJON 
STYRK RØD UNGDOM 

S.T('J .KR ITJKK FRA TTNC:DOMSLF.DRNE OM O.D. 78, 
Det var mange svake sirler med O,D.arbeidet i høst.Viktigst var vaklinga 

v~r i synet p~ 3kol . Sol,Vi avsl~rte ikke Skol,Sol, vi lot bra folk som 
t.rndde prosjektet var bra,f~ lov til å tru det og jobbe i fred,O/l.en del 
R.U,ere st~tta opp om prosjektet. 
Ungdom~ledrerne var med på rlenne vinglinga,PA et ungrlomslederseminar i Ok t 
ble det gjennomslag for ei forsonlig holdning til Skol,Sol, 
Vi har diskutert O,D.78 grundigere og gjoFt opp med de feilaktige syns-
pu'lk tene som uttrykk for erov undervurdering av sosial imJI. . 
Dette synet bf'sto konkret i et feilaktig syn på staten Angola,Det er fr~mrl 
delen ei tendens i rørsla vår til å sjå på forholda i Chile,Thailand, 
Iran o,l. som verre enn forholda iAngola,Etiopia og Vietnam,Vi er ei hale
heng til utviklinga i verden, 
Minst 20000 Cubanske soldatar står i Angola,Sovjet har godt grep om regime t. 
Ei forsonlig hedning til Skol.Sol, innebar før~ t og fre~tt ei forsonlig 
holdning til forholda i Angola og med aet godtaking av ei sterkere 
soR,imp , innflytelse over SWAPO, 

Synspunkter på O,D,79. 
Vi mPner F.ritreaprosjektet har sjanser,Massearbeidet til støtte for Eritrea 
eår bra. 
Viktigste problem er Jamaicaprosjektet ti U.H. og Swapoprosjektet til 
:1kol:Sol, 

T,injene for landsmøtet er svært uklare, 
Vi h8r drøfta en saker om Eritraa faller igjennom, 
1)Hvordan stiller vi oss til dP. to prosjektene?? 
vi trur vi kan godta begge.Swapoprosjektet inne i Namibia vi bety styrktng 
RV den indre fløya i Swapo. 
11,11. prosjektet vil også styrke et land i den tredje verden 
? )Vt trur vi foretrekker Swapo,det er støtte til eifrigjøringsrørsle vi 
nteotter, 
~)Om F.ritreaprøsjektet glr ut,hva gjør vi da?? 
:-;kal wi kjøre prosjektet uansett, skal 'It ·gi\ inn for ett av dl andre prolajekt 
ne???I tilfelle m~ vi ha et skikkelig opplegg. 
n tr~~ " ~~~~~~~1~ m& ~vklares. Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no) 2016
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BØNDER OG ØKONOMISKE KRISA 

STJmKTURRASJONALISERING: DVS NEDLEGGIN~ AV ,'SMÅBRUK 
Dette er en historisk lov i vårt samfunn. Men hva er grunn 
l aget for denne utviklinga? ~ •·: 
1)KONKURRANSEN MELLOM private sm~produsenter for bedre 1nn 

tekt fører til effektivisering og mekanisering. Gardene bl . 
ir større. De minste bruk som ikke har mulighet til å følgt 
med,' får dårligere lønnsomhet enn flertallet, de blir utko 

' l 
nkurrert og nedlagt. 
2)PRISSAKSA mellom industri og jordbruk. Bytteforholdet 
mellom varer produsert i industri og jordbruk utvikler seg 
systematisk skeivt. Bønda får relativt mindre betalt for 
sine produkt og må beta~e relativt mer for produksjonsmid
ler og ferdigvarer 1 tll ·personlig forb~. Dette er et res
ulta t av mange mekanismer i kapitalismen. 
!)Under frikonkurransekapitalismen ·var.det en tendens til 
UTJA}lliiNG AV PROFITTRATEN mellom alle produksjonssektorene, 
Alle kapitaler tenderte mot å innhente like stor prosent 
rente eller profitt pr. inve~~.ert kapitalmengde. Men dette 
l~ j em i motsetning· ti:r ·at ka:p:ttaiene har forskjellig or.g:m
isk sammensetning. Fordi bare· arbeid skaper bytteverdi, 
skapes det mer bytteverdi pr. produkt og kapitalmengde i 
tm arbeidskrevende sektor som jordbruk enn i en høymekanis 
e·rt sektor som oljeindustrien. En tendens til å utjamne 
profittraten i konkUrransen om gjennomsnittlig profitt må 
foregå ved verdioverfø~g mellom sektorene. ·Bytteverdi 

l . ' 

skapt i arbeidskrevende produksjon dreneres over til kapi-
talintensiv storindustri. Dette har aldri virka direkte i 
norsk jordbruk. Her har det aldri vært gjennomsnittsptofit 
for gardene har vært for små og det vanlige har vært sjø.:L
eierbønder og ikke forpaktningsjordbruk der forpakteren : 
investerte i ~eie av garden for å få gjennomsnittsprofitt. · 
Allikevel må jordbrukets lave org~iske sammensetning !~re 
tiJ! ei prisk:løft •. 
4)En viktigere årsak til dårlig lønnsomhet 1 norsk j~dbruk 
er matimport. Billige utenlandske matvarer har utkonkurre~ 
og senka prisene pu norskproduert mat. Imperialismens inte 
rnasjonale arbeids~eling gir land med fo~elaktige produks 
jonsvilkår en imperialistisk ekatraprofitt, ~ens land med 

ugunstige. forhold verditappee og må rasere amåb~k. 
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5)Den internasjonale storindustrien plyndrer jordbruket 

e;j e~nom IlOl!OPOLPili:LJ: . Storindustrien e:r mye tettere ore

anis~ enn hundre tusener av em~roduse~ter . Den er så 

otlll.'k nt·, den kan mol}opolisere lijmdelen Qt; ~eC~Uore pr1.ee~e 

Ul lllOnopolpris ette'f~ ~1n egen maltt. Dønda har lavere pro--· , 
dUlctivitet, splitta dpp 1 sml ~~inte produknjonsenbct~r 

soo v1 e'. 1 ~:C ~ ovafol', de e:r itle ea codt or:.;o.n1cert. 

!:en Lo.ndbt"æ:~!!t~opolct p1'ovar i bU o!l eter!ct";; men det re

tter se.; not b::nder OG forbrulcete, s :": det "tar monopolpris 

fro. bond~ det og. · .~ 

·6):itatcns rolle er :1 o.doinistrcre og lede bortealta.pe't og 

~~rlic conopolkap1t~lcn. ~aten m~ fprsvare den norske kap 

itclon mot verdidrencring over til kapital ~r i mer gunstig 

otilto lnnd. Detfor so.taer den p~t løru1somm8 sekt'orer på 

vc!"~en::mHlrl:edet oom c.luminium, skippinc, olje, Wlvo osv . 

"av hensyn til handelsballansen". Derfor må statens jord

brukspoli tilclc mer eller mindre bli-· ~ planlecce etrukturra

ojone.li:::;erinc. C i jor dbN.:et lite pencestøtte og • trekke 

nrbeidc!tro.ft over til mer l~onlcurro.nsedyk"~ic iftdustri • . _., .. 

O'r::::!'':r!lf'!':~JC~?~:P.I S~ l!'OTI JO ' ~:!.' :.'RUDo::.'RODU1~T &c 

~tt!.tens ~ordbruks· ' politikk for zr.:!cer :'\ tjene ner på 
mntprodu!~~jon. Den satser pA storproduksjon, effektiviserer 

og mekaniserer for 1\. utvide hvert bruk og minske· antallet 

enheter. Denne økte produktiviteten tører til ov'erproduksj 

on 1 forhold til 3jøpekraftit; etterspørsel på markedet, la 

crene t:rllec , pri sene synker o c enda fler. småbruk må gl opp 

DTIN V:O:ltD~i 00IlFATTENDE JORDBRUKSKRISA 

Imperialismens internasjonale arbeidsdelin~ minsker sjøl

berging og raserer produktivkrefter 1 norsk jordbruk. Are~ 

driftsbygninger, maskiner, mennesker _og produksjonserfaring 

trekkes dt 't!.v produksjonen fordi det er ulønnsomt. Norge d. 
importere 6~~ av matforbruket reknet i energimengder fra 3 
verdens land som har konstant huncersn~d. Bare sosialistisk 

revolusjon, nasjonal uavhengiehet oc; en ny økonomisk verd

ensorden i alle land kan fjerne denne groteske jordbruks-

krisa. 
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DE SYKLISKE KRISENE I INDUSTRIEN FORSTERJ(ER ' PROBLEMENE I . 
JORDBRUKET 'it . '·~ •. , 

Så lenge produksjonen. styres ut fra privat . jakt på' profi tt1 

og ikke først '.lg fremst ut fra sam:t'unnsmeesige behov, blir 
det mulighet for mange motsetninger. Når .det oppstår en 
lønnsom sektor, trekkes kapital ut av mindre lønnsomme sek 
tarer og plasseres der fortjenesten er st!rst. Dette legGer 
grunnlacet for overproduksjon i framtida. Planløsheten og 
anarkiet i hele samfunnets produksjon fører til ujamn utvi 
kling mellom sektorer og i forhold _til markedet for , 
personlig forbruk. Det kan bli misforhold mellom produk
sjonsmiddelsektorer, videreforedling, forbruksvaresektoren 
og privatforbrukerne. Når det blir overproduksjon i en sek 
tor som har stor betydning for et helt lands økonomi, blir 
det krise i det landet. 
1'973' var det overproduksjonskrise i forholdet mellom ind-· 
dstrisektorer (tankbåter). Høsten 75 var. det 251- for-
tjeneste etter skatt i olje- og deler av verkstedsindust
rien, mens gjennomsnittet i norsk industri lå på 91-. Stat
en ville satse på denne lønnsomme sektoren, men manglet 
kapital. Den pl~la ~ l~~e ned ;oooo småbruk mellom 1974 
-80. 1978 hadde staten satt seg i gjeld til utlandet, med 
avdrag og renter på 100 milliarder kr. Våren 78 ble det 
overproduksjon av oljeriggex/supplyskip, det Regjeringa 
hadde satset pengene i. Den internasjonale krisa fra 1973 

l 

slo• inn i Norge for :rullt. Avsettingsvansker for nøkkel-
industri og kjempe uten~ansgje~d. 

IIVOllDAN VIRKEil DEN NÅVI'-RENDE INDUSTRIKRISA PÅ JORDBRUKET? 

Når kapitalen har vikla seg inn i kriser, går den til tilt 
ak mot folket økonomisk, politisk, organisatorisk og ideo
logisk. Avsettingsvanskene. på oljerigcer/forsyningsskip lø 
ses ved at hele folket skal gi kapitalistene profitten sin 

" gjennom lønnsstopp •. Utenlandsgjeld etter regjeringas gamb-
ling skal folket betale ved lønnsstopp og nedskjæring av 
sosiale ytelser over statsbudsjettet. Indirekte vil lønna
stopp og arbeidsløshet p~ lengre sikt ~ke kjøpekraft 
etter mat og framskynde overproduksjonskrise på dette om

rådet. 
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-op·ptrnppin.:;oplunen for . . inntektsutjamninc; med induotrio.rb- l f'
eiderne innen 198~ fra~ikes av hensyn til kriL ~ 

-!Ioycre bl'nlcrente, bare 1/3 av :Jel:crnc f"·.r l :'ul i Landb.b8Jlk •. 
-Lcvek'.rsinnstillinca h ::~r c t flertall c om mener bonden f;j,r 
crcic OeC r.!ed ~000 mindre el".n i ndus trirtrbeidcren. 

-Tralctorc.vcifta, alle ned traldor yncre enn 12 ::r m:': betalt 
s:;;rav.si;ft til otaten p~ 20; : av importverdien, dersom de 

vil l:j ope ny traktor. Ca 10-1 2000 for en 50-hlc traktor. 
-Jordbruksavtalen ble vedtatt med pricstopp slik ut .bønda 

il:!:e f·~r kompensasjon for pris:Jticn:hl.:; på. i mporterte 

drift:::midlcr. 
-LS vil oE·. oammen bondeorcf'nisa:J jonene for 3dje cang ett
er !:ri.:;cn. Det er som ~~ sE: sr'.r:u:~wn LO o c !Jamvirl:elc..:;cne. 
L2ndbru\:::;~onopolene vil r1 ::;tcrrc makt til :1 utb~·t te bon
der o{j arbeidere, oc bonde. frnt2.s sin fO.Slise interesse.-

or.;anioesjon r.------· 
/ 

A" .'l:!::ID!:Cf Sl'LIT'l'.83 FR..'.. B HDE!t -~-

De som hr-.r me.kt sprer ideologi som ~".~;"_=:e:rf'Oiks sjøltil

lit oc !:a.m.pvilje •. hsak ti~ -~~r;i.f-'r/er l a te arbeidere som 
streil~er o c-!;::;:·."._.c,· . ~"';;eie lønn. ])onder klarer seg godt gj e 
nnom kriaetider, de k2n skaffe mye av maten sin sjøl. DondA. 

- -hU -feitt det d. &odt i 77/73 ut d8 ha.r noe å. tiSI.t'S på. n.å.. ORV,- 

Br det det store fle rtall av ~ml/m6llomstora prukere som 
har ansvaret for reg jerincas cnmbling , utenlandsgjeld og 
overprodulcsjon av oljeproduksjonsmidler? N_ei, det er staten 

som har gått i spissen for det, a~curat som den nå vil 

satse pl\. nye eventyr i Volvo, Tofte Cellulose osv. 

PROTml'r:I;;R flOT KJUSEPOMTIKKEN 

Jordbrukskonferansen !Trøndelag høsten 7~ gikk inn for man 
se prinsipielt cod e krav, men de som fulgte dem ejorde of-, 
te fei~ med venstre form: Buse på med Generelle linjer, ut 
en retninGslinjer for takti~en lokalt. Vi trenger både 
strategi oe taktikk og har for lite av begGe deler. Jec vil 
be de som hnr erfaringer og problemer å skrive om det. 
Hvordan skal vi jobbe i bygda, hvordan reise motstand mot 
etaten når bønda er vant til å løse alle proble~er innad i 

bygda p~ duenad, hvordan g~ til aksjon uten at hetsen kne
kker bønda i starten? Traktoraksjonen i Verdal var et fram 

ekredent eksempel. Hvorfor er den ikke oppsummert så andre 

kan lrore av det? Bjartmor 

-- -"'1··-· .:...... 
) 
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SAMFUNN-SMESSIG PR 
( k:OIIIIl9 MBr- t:Jj)l i 

SJOm ~ MERVERDISTØRRELS~. 
felt.r-~-FX) 

Jeg mener at dere oi!'i,l!!,ldtSie!" spørsmålet'" 01111 hVa som· menes med 

samfUnnsmesstg· produksjon (produksjoneft8 samtpnnsmessi~ karakter). 
·"Y. ' 

Dere trekker spørsmålet' OlD1 omsettinga av- pl!>auktefte inn· :li spm: •. Ollt 

pro duks jon-el't .. 

På den måten forvansker· dere o~eå forståelsen av den grunnler~nde 

motsip;elsen i det kap:litalistiske srunfunnet. Dere sier :li sluttkommen

taren til' de tte avsn:l!ttet at den grunnleggende m~te. ol{;j'erpes 

fOT<J:l! alt arbe:lid :l! dag får· mer op;· mer samfunnemesAip; karakter .. 

Skj'erpin,e:a frV'. mo·tsigelsen skyl!des ikke denne utviklinp;a :li seg sj-øJ!. 

Dert' skj·er pga at denne utv:iJkJ!inga skj'er samt:l!dig som· den private 

t :i!legnelsen av produkta opprettholdes. Når den· sos.rev. r,-;jør ende 

på privat tilegnelse som hovedform for· rhderett over produkta, blir 

produksJon· Oft. råderett over· produkta i samsvar· med hverandre .. 

Hva skal! vi så lep;,c;e :l! "sam:furrnsmessip; produksjon"?. I hovedsak· er 

je ,e:· enip:· med det J'a.mrlke la fraJ'Jl' :li et tidl:l!gere FK: At produks;j~en 

av det enkelte produkt i'kke er en sak for enkeltpersoner,men• at 

stRdi'Ft. flere trekkes inn. (De 5 punktene som dere trakk ut av Pol.Øk. 

synes ;jep; beAkriver· dette rreit). Det er i:kke ,' sl!k, som rep;el, at en· 

person (eller mindre F,TU.ppe) kan· si: "Dette har jeg( vi) produsert 

uavhenM.g av andre, dette er vårt". Hadde det vært slik ville det 

Jo· ikke vært noen motsip;else mfllloni karakteren· til produks-jene.n.J ?e: .. - ---·:-.....: __ _ 
dert' private tile~el:sen. 

Markedet , som dere treklter inn, er b-l.a. nødvendip; for at den· 

Arunf'unnsmf!ssi:ge produksjonen skal :fUngere (fordeling av rA.varer , 

redskaper) ,det er· m•.a.o. en f'ølee av at produksjon~m er b-litt 

sf-lll!!funnsme BRig· •. 
Det er å sette tinga på hoo.et å si at srunfunnAme:oJ nip.· pro<lukej·on er 

ert' føl!ge av at vi har et msrked,sl1k som d~re ,a:jør· i eksemplet med 

"gj·en,cren som· bygde hus". Dere sier at -prod. av huset først bltr 

s<>m:funnames s i,r:!;· hvis de bestemmer- seg for ~ ~ huset. Det har in":en 

ting med pronu1rsjonen' å p:jøre !. 
Dere sier· at prod. av huset tkke er samfunnsmessip; hvis de :i.kke sel~ 

det. Ueni:p!'!· Dere forutsetter at "p;~en-p:enf! bruker verktøy,~~tHeri"llET 

Rom kommer utafra. Er· ikke da byp.:#dnre av huset avhenfd,cr av arbeid 

som annre :folk har· g;tort ? 

>:; .. . • ..... .··. ~ ... 
. ~ ·'"· · 
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-Lo-
størr~ls~n p4 merv~rdien: 

A be~tenune merverdie!l' hr>n".er snmmen mPd å b~.- .. temme verdien 

av erbeidRkrA.:fta, Rom dere tar utpanf{npunkt l. 
Jep; mener at verd ien av a rbeidskrafta li~F"er et sted llt()llom netto

lønna orr bruttolønna, RDnnr.:~ml:igVis nærmest nettolønnll. ( .o\kktd~Ht 

hvor.ml\ nøyPre nnderf!økelser av'!Jøre). 

"·~- Je,. skal ikl{~ hP.r ",,. inn på denne btreP.!'tinpa,men· ta for meg de 

"1\(,f\ forbP!dn Mm vt rnfo rP- .a:ne med • 

. ) J U~unktet er o et P:Teit å Al~ fast at når Vi rmAkker Om 

!BI·J'O'erftl s:\ er det bE>.re arbeiderne i de produktive bransjene 

aonJ ~er dennP •· 

·Verdien· av arbeidet utover bruttolønna utgjør merverdi som 

!or;rondle s til profitt for industrikllpi te.listerr, h8J1(1elep:rofitt, 

bRnld,erprofitt, ~e>nte og lønn til u_produktiv• arbeid ! 

oureetningssektoren. Rikti~O]{ må ke.pitalisten· betale inn noe 

til etat/kommune som s11o.tt. Rndel! av· dette tilbA.keføres tt:I; 

1ll'be1~eren ,o:j-ennom nyi'ordelin".en nv n~'~.Rionalinntektn. Men, tar vi 

for oes den del av nas;lonalinntekta som nyfordeles gJenn-om ~ 

etatlk ommurre så består den i hovedsak av s}tatt/avc,ii tn~ som 

~dern~ }Hir innbe tn.l t nv bruttolønna s i. 
1/idcre ~"\. h-lir !'lt<'IT'<'~+el\øJ.~n· "'" <'l~t som ny'forilAlP.s forvs:utilJ.r-~. tt:lr 

ekertrainnte>kter for lta!litalistene og til å holde oppe et stats

e.opRre.t som tjener kanital'ifltene. 

Går· vi nø:y"f!re tnn· på talla SOllt g~elder for Nor~ l dap: trol"' j ·eg vil 

finner at verdien -på Brbeidskrafte. lip-E"er temmelig I!IØIX't ned mo·t 
nettolønna·~_,. 

Noen· burde> ~ løs på det regnestykkf!t (Husker ;j'eg iltke feil s:\ 

~le dC't i~t.tt opp et stykke nå vei :li KK for 1-2 Ar siden). 

Jens 
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01-'1 OKTOBeR BOKHANDEl i Tr.lOJJDHE)M. 

I løpet av det siste halve året har vi fått flere meldinger om et den 

økonomiske situasjonen for de bedrifter pertist driver er dårlig. Det har 

betydd at betydelige økonomiske midler har måttet bli tilført bedriØtena 

via innsamlinger o.l. Det er åpenbart at dette har svekket vår virksomhet 

på endre felter. På det viset blir driften av våra bedrifter en sek av 

interesse for alle medlemmer og sympatisører. Formålet med denne artikkelen 

er å informere om Oktober Bokhandel i Trondheim. 

La det V@Te sagt med en gang at den økonomiske situasjonen er tåelig bra, 

og at det ikke er grunnlag for ekstraordinære tiltak av noen slag. Den 

aller siste tids utvikling i salget har imidlertid gitt signaler som gjør 

at vi må være litt på vakt. 

Butikken har hatt en økning i omsetningen på omlag 20~ både i 197? og -?B. · 

Dette har gitt et overskudd som har ført til at antall titler her økt 

sterkt ( butikken har nå over 2000 boktitler} og store investeringer i 

inventar her vært foretatt uten at butikkens gjeld har økt vesentlig. 

Butikken har derfor nå en betydelig positiv formue. 

Den siste tids utvikling i salget indikerer imidlertid at vi ikke uten 

videre vil få en økning i omsetninga i -?9. Julesalget ( som utgjør 

omlag 30~ av salget over et år} var l~ mindre enn forutsatt. Salget de tre 

første ukene i -?9 ligger 15 - ~' under tilsvarende uker i -?8. Spørsmålet 

vi må stille oss er om nedgangen er tilfeldig eller om det gir uttrykk for 

en mer vedvarende situasjon. Endel taler for det siste: Det har skjedd en 

vesentlig reduksjon i folss levestandard i det siste. Når mat, husleie og 

regninger må betales blir det som kan brukes på endre tiing som bøker o.a. 

redusert. Innsamlingskampanje for KK har utvilsomt skjerpet denne situasjonen. 

Begge disse faktorer vil få økt betydning i -?9. 

Dette minner sv@Tt om utviklinga i kriserammede bedrifter ellers i sam-

funnet. Det investeres i varelager og produksjonsutstyr for å møte en 

stadig stigende omsetning. Når så omsetningen ikke lenger øker, men tvert 

imot synker blir det umulig å nedbetale de foretatte investeringer. Nå er • 

ikke dette situasjonen for Oktober Bokhandel. Nettoformuen er for stor til 

at det vil oppstå en kritisk situasjon. Butikken ar imidlertid i en likvid 

situasjon som gjør at løpende regninger ikke kan betales sA raskt som ønskelig. 

Oktober Bokhandel har satt som mål å få en tilfredsstillende likvid situasjon 
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i lØpet av !.kvartal i -?9. For å nå dette målet vil vi sette iver!< et 

mindre antall tiltak som er listet under i uprioritert rekkefølge. 

l. But~kkens varebeholdning er betydelig og må reduseres drastisk. Det vil 

derfor b~1 et stort salg i mars der progres;ive vil kunne skaffe seg verdi

full 11tteratur til reduserte priser. 

Når dette leses her det allerede vært et selg for butikkens spilleeks. av 

plater. 

Dette salget vil kunne avhjelpe den~~ nåværende -pressede likvide situasjon. 

2. Vi må bli flinkere til å framskaffe god og viktig litteratur for den 

progressive bevegelsen. Måten å gjøre dette på er å styrke forbindelsene med 

andre progressive bokhandlere og forlag i Norge og i utlandet samt å dra 

nytte av kundenes kunnskaper på dette felt. 

3. Vi må utvikle systemet med tilbud på spesiell litteratur til fronter og 

skoler. 

4. Vi må styrke propagandaen gjennom løpesedler, anonser i KK og bokspalte i 

internbladet. Det ble trukket gode erfaringer gjennom arbeidet med tema

uker ifjor. Dette må det arbeides videre med. 

5. Vi må utvikle o~ propagandere for et kommisjonærsystem for byen og 

distriktet. · 

6. Bokhandelen vil øke tilbudet av det som kan kalles mer kapitalintensive 

varer. Det er slik at avansen på varer er omlag 3~b uansett varens pris . Dvs . 

at avansen utgjør 10 kr for en bok som koster 30 kr og 150 kr for en skrive

maskin til 500 kr. Jeg vil våge den påstand at ingen kommersiell bok-

hendel i Trondheim ville overlevd om det ikke var solgt mer kapitalintensive 

varer i tillegg til bøker. Dette er varer som: leksikon/skrivemaskin/ 

minikalkulator/BBB-reolen(bokhyllen som bare selges gjennom bokhandlere)/ o.a . 

Det er åpenbart at progressive bør bestille slike varer gjennom Oktober 

Bokhandel dersom de likevel skal kjNpe slikt. 

tlV~ ~a~ ~e21~~r EP_sl~a!i~ører gj~r~? 

1. Vi må være flinkere til å komme med forslag til god litteratur. 

2. Vi må være flinkere til å kjøpe viktige bøker som Oktober forlag gir ut. 

F.eks. er AKP's beretning kjøpt av et mindretall av partiets medlemmer. 

Legger vi til at boka også skulle være viktig for medle~mer av AU og NKS og 

sympatisører er det et stort missforhold her. 

Avdelingene bør derfor utpeke kommisjonærer som kan selge og propagandere for 

bøker i avdelinga. 
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3. Vi må benytte tJ<tober Bokhandel nlr vi skal kjøPe alle a lags bøkar/ 

platar/kasetter/paøirvarer/skrivemaskin/ o.l. 

Dersom butikken ikke her den varen du ønsker pl legar er ventetiden ikke 

ovar l uke. 

Bom det fremgår er de tiltak som foreslAs relativt beskjedne, og det er 

ikke meningen at de ekel beleste medlemmene noe særlig hverken økonomisk 

eller arbeidsmessig . Likevel er tiltakene tilstrekkelige til et et 

mindre driftsmessig underskudd idag kan gjøres om til et driftsmessig 

overskudd. 

Vi v i l senere komme tilbake til den videre utviklingen for butikken. 

VIKTIGE BØKER VIKTIGE BØKER VIKTIGE BØKER VIKTIGE BØKER 

I den siste tiden her utnrikspolitikken stått sentralt og da særlig 

kampene mellom Kina og Vietnam. Vi vil her kort nevne noen bøker som 

er aktuelle i den forbindels~. 

MIKHEN 1936. Dette er en svensk bok som omhandler hvordan England ble 

tvunget til stadig å gi etter fOll Tyskland i utenrikspolitikken. Tyskland 

kunne forsyne seg av Østerike og deler av Tsjekoslovakie med Englands 

godkjennelse. Boka gir klare· paralleller til dagens situasjon og~ svar 

på hvorfor det ar i fredens interesse at Kine gikk til motangrep på 

Vietnam. 

Boka her en stund vært utsolgt i Trondheim, IRØn tJ<tobar bokhandel venter 

å fl den rundt 15.-20.3.?9. 

KINAS liTNRIKSP!l...ITIKK. Bryter Kinas motangrep på Vietnam med prinsippene 

for Kinas utenrikspolitikk? Dette heftet gir en kortfattet redegjørelse 

for Kinas utenrikspolitikk. Det inneholder telen farmannen i den 

· kinesiske delegasjonen holdt på den 32. s~jonen i FN'• generalforsamling 

i 19?7. 
.. 

. .. 
SLIK ER SCNJETS HÆR. Hendingen i det siste ':'Br vist med all mulig 

tydelighet at vi lever 1 en førkrigstid. Derfor er det all mulig grunn 

til å minna om danna utmerlcede boka. (salgstallene indikerer at SVIIFt -...._ 

menge medløiiiiiiBI' ikke her dønna boka). Boka gir an god innføriag i ' ~'\_· 
Sovjatshærena oppbygging og. lld.litære taktikk. 
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tNAt GiiANb' IX 
Nei til Melodi Grand Prix i Jerusalem( 

Anerkienn PLO l 

.. 
Vi oppfordrer rred dette alle venner av det palestinslce folket til å 
slutte opp oo dette enest~ende arraJU<errentet .For fØrste ran.ren kamer 
det nyoppretta Palestinske Kulturen~errtle-tred over 30 sanp-ere og cimsere 
til Nord-Europa.Vi kan ~te QSs kultur av toppklasse-full av teJ!'PO,gl.Ød 
og revolusjoroT spirit.De-t:te ~folk SCllJI har sett~ i lleirut:"Vi var 
mi.ll~se"! .':!-

I Tr.heim st2r en uavhen!!i!l Ini..tiativkoll'ite bak arranp-errentet .Bakgrmnen er 
beslutninga om å arrangere Grand Prix i Israel-Jerusalem.~iteen _ i Tr.~eim 
består bLa. av flere av byens d)llctigste rrugiJ<ere. 

· ... ~ 
Biletter blir lagt ut til salg fra ~~-21.:.~·Prisen blir trolig kr. 30 far 
vo)<sne og 20.-for sJ<-oleln1~00rr. DS opp1ordrer ~i~ter til å slutte 
opp orr arranperæntet ,selge biletter-op- ?:i~ dette til et varmt Mnds~ 
til det Palestinske foJket-mot sioniststaten Israel og deres Grend Prix. 

Progremret i Tr.heim vil bli: 
-Det Pa lestinske Nasjonale Kulturensemele. 
-SIT(Studentersarrf. teater) 500' spiller stykket: Veien til fuifa. -av den 
palestinske f orfatteren Of politikeren Gassan Kanafani. (Kanafani ble drept av 
israelske arneter i 1972 da ei t:orrt-e eksploderte i bilen hans.) 
-R~dt Kor-or muligens andre innslap-. 

Nei til 
Melodi Grand 
. J Prix1 1 1 erusa em. 
Anerldenn 

PLO l 

Fiaab:n i lrets Melodi Grand Prix skal arrangeres av 
Israel l det okkuperte JeruSalem. O~ FN har pekt på at 
Jerusalem er okkupert by. FN har oppfordret til ø.t on 

ikte foretar seg noe som kan støtte Israels oklwpasjon og 
forsøk på å annektere byen. (FN res. !1/106) 

NRK !10< avstå fra i ctcl!a l anangomcntel. Om NRK 
4eltar pft konserten, vD det innebære at en gir Israels 
okkupasjon av by;cn legit imitet . Det vil stå i strid med 
nevnte PN resolusjon. f>et vD være en oppmu11tring til 
Israel om å fortsette arbeidet med A an rusk tore byen. 

Israel er en ~ IJIR!ier !Jiitt ln1ilrnasjona1l fordømt : 
bl.a. for sin okkupasjOitSpolitlkk 110m Innebærer brudd på 
<æ menneskelige IWitlgheter, far l fordrive Palestina
arabere og nokl<l dem A vende tilbake, for A sti i veien 
for palestinernes nasjonale rettigheter. (FN m . 295t , 
3379, 3039) 

Det er •akseptabelt at brael skal t1 den oppmerksomhet 
oa blest som det innebærer l arrangere en større inter· 
usjonal konkurranse, også av typen Melodi Grand Prix. 

Palestinernes rettigheter er blitt stadig mer erkjent. 
Også FN har sUtt f .. t 1t Palestina-opørsmllet er kjerne· 
spørsmål i hele Midt-Østen. Det tan ikke bli fred før 
dette spørsmålet er løst . 

Palestinernes kamp for frihet .og uavhengighet er rett· 
ferdig. (FN res. 3070). Og PLO er det palestinske folkets 
rettmessise re.pre.~ntant. (FN res. 3236) 
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VALL.t1 l SAMFUNDET 1 
• 

DEN POLI'l'ioKE SITUASJONEN NÅ 

FORAN TO VIKTIGB VALG 

Vi er kommet omtrent midtveis i Grønt 

Gra~ sitt vårsemester i Studenter

samfundet. Oppslutninga om møtene til nå 

har vært middelmådig, men den politiske 

kampen har heller skjerpa seg. Forri~ 
semester var prega av svært· li ten akti-

vitet fra Sos.front din side - den poli

tis~e kampen sto mellom Rød Front, TKGF 

og til dels Grønt Gras. (Sos.front stilte 

heller ikke opp ved valget.) Dette sem

esteret har Sos.front styrka a~tivi

teten sin i Samfundet, og d~ vil sannsyn

ligvis satse for fullt både til valget 

av nytt styre og valget av redaktør til 

Under Dusken. 

Til troos f or denne Sos.front-offens iven 

er det fortsatt Rød Front som har hatt 

ledelsen på de fleste av møtene. Vi 

klarte å isolere Sos.front på K~pu

chea-spørsmålet og fikk igjennom en 

æesolusjon mot Vietnams invasjon, Rød 

Front klarte også å forhindre at Sos, 

front sin anti-Kina-resolusjon gikk 

igjennom, sjøl om vi hadde alle de andre 

grupperineene mot oss, Rød Front har 

lidd ett klart nederlag dette semesteret 

- og det var på spørsmålet om medlems

skap for Luftkrigsskole-"studenter". 

Rød Front gikk imot, orr ble isolert, 

Hvordan vurderer vi situasjonen foran 

styre- oe; "Duske"-valget? 

Rød Front har fortsatt tillit og opp-

slutning blant store deler av studen

tene, men vi må vente oss harde ~e kamp 

fra revisjonistene, 
Den første store styrkeprøven er Yalget 
av redaktør til Under Ducken. Sos,front 

har sit tet i redaktørstolen i } år på 

rad, og h= ~;jort mye sk<J.de, "Dusken" er 

idag et aktivt talerør for sosialimperi

alismen, og et like aktivt hets-oragn mot 
Kina o~; ml-bevegelsen i Horgc. Avisa 

spres gratis på alle læresteder hver 14 . 

dag - og leses av et stort antal! stu

denter. Det vil =re blå-oyd å tro at Ri'/ 
NKS/AKP har økonomi OG kapasitet til å 

slå im~t med tilsvarende styrke, ~ som 
redigerer "Dusken" har stor betydning for 

det revolusjonære arbeidet blant studen

tene, og for den politiske kampen blant 

intellektuelle ellers , Valget av ny re

daktør er derfor en vikt ic, sak som anl;år 

AKP så vel som NK S, ocr di s triktsntyret 

vil oppfordre alle medlemmer med r.tcmme

_!ett til å stille opp på "Duske"-=~--

3l.~~rs, På styre-valaet 28.april er det 

som vanlig direktiv for alle med stemme-

~ 

PRAKTISKE OPPLYSNINGl•:R 

Fornying av medlemskort skjer på Kontroll

kontoret i Samfundet (inng. fra baksida), 

man-ters 12-22.30, fre 12-20 og lør 11~1} , 

Nedlemskortet koster kr, 35,- pr. sem. -

kr. 60,- for ett år . 

NB! Sjøl om du ikke har forn ·a medlemFJ

kortet det (de) siste semeseerene, har du 

rett til å ffjøre det nå! 

FOR ALLE MF:DLE!·111i'::R MF:D STEHMERE'l'r I SMIFUNDt.'T, ER DET DI!lli'KTIV PA STYREVALGF:T LØRDAG 

28,APRIL. DISTRIKTSSTYRET OPPFORDRER OGSÅ MEDL, OM Å MØTE OPP PÅ VALGtJr AV REDAK'l'ØR 

ITIL "UNDER DUSYJ·;N" LØRDAG 'il.NAllS 
På oppdrag fra DS-au 
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bolir.~n m p~n i byen,m ~ st gn ml ~ bolig,~en ogRi litt mot l~_4r,riyrtidn . 

Kvin nebe ver,elnen er fort q~t\t i fr .~m~"ng,det eJ" or,,.! d€:n "grønne bø lge" 

Eritre:'l ha r :> tor støtte,el) hlllflt _gymtHJ.siante r er d~tt e nå antckelig den eaka 

det er me :;t røre cmkr~.I U.ll egg er' a!'b €li<lel ed1ghe t en s tor,ut en a t det 

fnreløpig hEr vmrt no en s tor bevege l s e p' dette. 

Det er be ve,lelser på mante andre f elter ogsl.D'ette .er sjølsa~t )leilt:. sentralt 

n.'i. r vi ~ka l vurdere mulighe ten for mn&semobili Rerint:t til FFF •. 

Vi må ·knytte an til ma s .s ebevegelseaeaiiDIX1:bcl 1 vårt l.mai-arbeid·Pet{or : · · 

m ~ alle avdelinger drøfte massebevegelsene' på ~itt område når de diskuterer ... .,,.. 
l.mai arbeidet og legge opp arbeidet 1 forhold til dem. 

se tt Rkul l e det d ~>rfor vær e mulig bå de å holde stillin~;en og:_ ,. 
fr am l.mai.bå de i Trondh eim OIT i Trønde l ag ROm helhet. 

PAROLENE'..._ 

Vi går inn for at mange av hovedparolene skal være på lokale saker 

som knytter an til ma ssebevegelser som fins på stedet. 

It till egg vil vi ha noen f ellesparoler .som er sentra le internasjonale 

p"'roleri dag og s entra l e klas o.ekam psaker som er felles for hei le landet. 

I Trondheim mener vi at de viktigs te lokale parolene ska l dr eie s eg om: 

gå 

-l p~role om miljøspørnmål. He r er de t fleir e forsl ag.Mo t olj eboring.! nord 

Ho t trikl~en. Hot utbygging a v Alt a -Kautokeino 

-mot r a sering av gamle bydeler.Den mest aktuelle parole nå er mor r a sering 

a v LC"~d emo en. 

-ei kvinneparole.Her er det to forslag;Krav om fleire daghjem,eller kraT 

om å b ev~re stiftelcen 

- ei p~ rol e om bevilgnin~~r til Regiomaykehu set 

-ei pa role mot arbeids ledighet en 

~trtXli:I:Xl!::rlr 

Ell Prs gå r DS foreløpig inn for: 

Nei til lenn r.;s topp-j R til frie forbun dsvise «J~~~•zx forhnftdlinger i 1980 

Vietnam ut av Kampuchea 

Sov.1et ut av Afrik.,s Horn-fritt Eritrea 

Ei pa role mot bc g ~e su permaktene 

Ei p~rol e om sosiali sme 

Ei parole mot r e gj ~ringa s krisepoli t ikk-knnskje knytta til rt parola om 
arbeid ,: lø sheten 

På stiftelses møtet blei det vedta tt å kutte parola"lnhet på 
kl n.sn eltampens grunn." 
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VlKRIG VEDTAK FRA DISTRlKTSS'l'YRET 

Noen kamerater har kritisert DS for ikke A gjøre kjent i organisasjonen 

Tiktige vedtak som blir gjort.DS e:F en·1t 1 denne kritikken. 

Ds kommer derfor til A offentliggjøre de viktigste vedtaka 1 1K ~ 

Pl sist IJæmøte drøfta DS stoda i grunnorganiaasjonene,åraaka til at det 

er en del vansker,og tiltak.DS gjorde følgende vedtak: 

l.Arbeidet med å utvikle partiets grunnorganisasjoner har ei tid blitt 

underprioritert.! forholdet mellom partiets utvalg og frnksjoner 

og grunnorganisasjonene har grunnorganisasjonene blitt sott for mye tilside 

og blitt skadelidende. · 

2.1 ha kadre i avdelingene som har arbeid i grunnorganisasjonen• 

som si hovedoppgave er et nøkkelspørsmål for å utvikle laga.Derfor skal 

DS ei tid følge politikken med 

a)Ikke ta initiativet til å opprette nye organisasjoner 

b~ikke opprette nye utvalg under DS 

c)Ikke opprette nye fraksjoner i Trondheim 

d )all!l kamerater,også alle ledende kamerater skal følge vedtektenes 

krav til arbeid i en grunnorganisasjon.Konkr~t betyr dette at også ledende 

kamerater skal del ta i avdelingens møter og., andre semtrale politiske 

begivenheter i ·lagetsamt ta på seg ei fast oppgave for laget. 

3.For å styrke avdelingene kadermessig skal DSAU umiddelbart vurdere 

om noen fraksjoner og utvalg kan reduseres,nedlegges eller inntil videre legge 

på is. 

4;Det fins krefter i avd. som ikke utnyttes i dag. Dette gjelder føret og frems . 

nylig rekrutterte medlemmer som ikke fostres og som ikke settes til oppgaver 

der de kan utvikle seg og som rår hjelp av mer erfarne kaMerater. 

5.Avdelingene plages nå av subjektivistisk eg dårlig planlegging i SK og DS. 

Dette gjor det vanskelig å utvikle det lokale arbeidet og det særegne 

arbeidsfeltet til avdelingene.DS har ikke ena ,; sette det lokale 

arbeidet på tiktic plaaa,gi hjelp eg rettledning til avdelingeneec 

l 
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l 28-
, ~ •: 

oppr.ummere og spre erfatt:ne;ene rrrt ill' tt~del1ngene som h~r ~vna A utvikle 

det lokale og «pesielle ~Wåftrtft!X arbeidet avdelin~a har fått øøsvaret for. 

DS et~r fast p~ oppr,ava med å berge K~s•ekampen so~ dagsavis og vil 

gjøre en hArd innsats for dette,ljljøl .;>m det kan hemme og sinke 
)i 

utviklinl':" nv d" t lokale og særegne arbeide't •til RVdf!linga en d e l. 

6.DS m,.ner at det pers onlige mas<e9arbeide t _som hver enk elt kommunist 

dri vør er i tilba~eg.,.ng. Det sentrale i a!ltib;rrlikra tik -:-~m panja var å bedre 

mn s s elinja og det npens onligg ma s aeArbeidet,og vi hadde framgan ger pl det 

i fjor på dis s e tider.Ni r vi ni o ppsum ~erer tilbakegang p; dette,så er 

d" t vikt i g at avd eline:ene drefter det og tar_ tiltak snar~ ~ 

Ellers så kan verken l.mai,arbeidet -m_ed Klas :.;ek.ui1>er:i --eller noen an"di:e ·:c,p pga-~er 

l0Rt'G r,odt.~ 

7. Det er et nær skilt probl f'l m at avdelingene ver_VP. r dårlig nå. Erfaring ti1sier 

at vi før s t o~ frem nt verver fra sirkel.Alle avd elinge r som ber folk omkriog seg 

til en Rirkel,skal s traks sette i r,ang sirkel~De t te gj e l de r også om 

nnt .-.11 foll~ p'l sir~ elen ik~e er så s tort.Hensikten med sirkel er først og frem 

frem s t verve .Derfor må arbeidet med s irkelen heile tida ta dette i 

betraktning. 

D3AU skal ntraks ta tilta.k o_verfor lnga for å drive opp sirkler og verving. 

Det skal rlrives propa ~and~ for de tte i FK,drives un der 8økels er og spre 

erfaringer. 

DS 
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