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- KK-kampanja i januar-februar, hovedoppgave . 

Om prosent-trekk 

Om arbeidet med KLASSEKAMPEN 

---•~ ... + -t .... ,.. ...,.. 1--.. -T"' n 

~ .il 

Prins ens gt.14 - fra smusscte rø~~e til att

raktiv t eksternt senter f o r M-L bevegelsen? 

- Brev ti l "Nei til atomvåpen" 

- Apent brøv ~ i l "~ i ti l a t omvå pen", løpeseddel 

''D-a l -avend e v!l mi s unne de døde " 

side 

" 
" 
" 

" 

" 

" 

11 

J 

.5-8 

.5 

6 

7 
A 

A 

Q 

,, 
12 

1J 

14 

16 

18 

- Kommentarer til" " Ma teriale om forsvars po litikk" " 19 

Red. avsluttet 8.12.81 
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NB ber dere merke dere dette i forhold til når dere får FK 

Frist f o r innlevering av stoff til neste FK1 

Lørdag 1 6 . jan. 82. 1\1 en da må det være maskinekreve t. 
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LEDER: 
K~~kampanJ.S i Jgnusr- -kbrvar
hov«ioppaave .fl; hel~ partiet . 
I tida 15.januar til 2l,februar blir det ei ny stor KK-kampanje. I motsetning 

ti l i h~øt, blir de t te ei ~kampanje - dvs. ei kampanje hvor hele partiet skal 

kaste kreftene inn for ! verve abonnenter til avisa. I kampanjeperioDen er KK 

hovedoppgave f or partiet . Avdelingene rnA derfro al ler ede nå sette av krefter og 

prioritere i forhold til det. 

Hvorfor kampanje? 

Avisa trenger flere abonnenter. l løpet av de siste 2 !ra har abonnements-tallet 

gått gradvis nedover. Det st ørste probl emet er "hul let i bånn" (at a! mange lar 

abonnementet sitt gå ut ). KK jobber f or å legge om s topp-rutinene, og sannsynligvis 1 

vil dette gj øre a t vi beholder en del flere abonnenter . Men: Bt aktivt fornyinga- l 
arbeid vi l i tida som kommer bli viktig for å holde på abonnentenP.. Ue t viser seg 

nemlig at bare om lag l /5 av de som har latt sitt abonnement gå ut er avvisende 

til å f ornye. Oppsøking av gamle abonnenter er derfor en oppgave vi vil satse en 

god del krefter på - det gir resultater. 

I tillegg til å få hekta på i gjen gaml e abonnenter, er vi nødt ti l å få pløyd ny 

mark. For de fleste partikamerater er det på høy tid å ta en ny runde hos venner 

og kjente , arbe i dskamerater og slektni nger,Husk: Det er sl ette B ikke sikkert at 

han eller hun du verva i fjor fortsatt abonnerer, Tendensen er at vi spør for få, 

Enten er vi " s ikre" på at f ol k allerede får avisa - el ler vi tror at folk &om ikke 

er 10~; enige med oss er uaktue lle i det hele tatt å spørre . På denne måten blir 

det få folk å sette opp på verve-li sta! Selv om KKs le s~rundersøkelse konkluderte 

med at en " typi sk KK-abonnent" er 30 ~r, mann, politisk aktivist med intellektuell 

bakgrunn (!) , må det te i kke oppfattes son• minstekrav for å få avisa - tvert om ••• • 

En del kamerater har motsigeber til det her med kampanjer. De eier: "Vi rnA pri

oritere det j evne arbeidet - alle kampanj ene tar knekken på oss og kan a l dri kl are 

å holde l iv i dagsavisa". De t er bra at folk understreker betydninga av å drive et 

regelmessig KK-arbeid, men hva når de Lte ikke skjer? :.;amtlige partidi strikter i 

landet oppsummerer at "Stående direktiv om arbeidet med avisa Klassekampen" (fra 

SK) ~ er gjennomført. Sør-Trøndelag er ikke noe unntak. Vi ligger et godt 

stykke fra abonnementsm!lsettinga for distriktet, og vi har enn! en bit igjen før 

vi har klart l gjennomføre et jevnt og planmessig løssalg av avisa (her begynner 

vi riktignok å komme i siget,) SK-direktivet sllr fast at KK skal være en pe~

nent del av a l le partiavdelingerø arbeid, Det skal drives regelmessig .- løaaalg, 

og det hører med til medlemmenes pl ikter ! jobbe for ! øke avisas abonnementa

t all . Det er f å partiavde l inger øom har gjennomført dette. 
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~· te ~ e po itis avvik 

f!:"ørnp+ lt:rly t+or ~~g 'til de ! c o~~sti ske st ørnn.tngene i partiet. Vi 

dr ·ver fo lite ekst ernt a~~~id - vi er for dårlige til å drive propaganda for 

a t'et . I "Ha JTI~ jøres?" derstreke= Lenin betydninga av å drive e t allsidig 

revolusjonært arbei d , og i dette streker han opp betydninga av å ha ei lands

omfatten1e revolus jonær avis: "Ei avis er i kke bare en f elles propagandist og en 

felles agitator, den er også en felles organisator. Når det gjelder dette, kan den 

bli jamført med stillaset som blir satt opp rundt ei bygning som blir bygd. Det 

omgir omrisset av bygninga, og letter samkvemet mellom bygningsarbeiderne, og 

det gjør det mulig for dem å fordele arbeidet og • .se de felles re sul tat ene de opp

når med det organisatoriske arbeidet sitt." ' Lenin bi nd 2, s.l79) 

" Hva ru gjøres?"-studiene i høst har ska pt ~~for å korrigere de økono

misti ske endensene i partiet generelt- og: · Ds~ har akap~·grunnlag for å snu en 

d ·'l.dig tendens i KK-arbeidet. Nå er det opp til oss å '%e hva vi duger til i 

praksis! GOD KK- Y-Al'iPANJE! 

Pl oppdrag f ra DS-au: 

Rigmor 

4 

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



......." . . 

DS-VEDTAK OM SIWASJONEN I PARTIET CG UTVIKLINGA AV HØGREAVVIKET. 

DS har diskutert utviklinga av linjekarrpen i partiet etter LM, og '-'=dtatt 

fØlgende: 

1. Vi er enige i SK sin uttalelse frå oktober-81 (IT) , at "flØyrefaren 

fortsatt er hovedfaren i partiet". Samtidig mener vi at karrpen 110t 

hØyreawiket frå 1980 til i dag har fØrt til stØrre klarhet i hva dette 

awiket bunner i , og s t Ørre enhet i karrpen 110t hØyre . 

2. På en rekke oJTII"I3.der er hØyreawiket mindre enn for ett år siden. Dette 

gjelder bl.a. synet på årsakene til hØyre, forståelsen av sentralismen, 

synet j:B en rekke saker knytta til partiorganisasjonen. 

3. Samtidig står partiet stadi~ under et ster kt samfunnsmessig press som 

virker inn j:B vår evne t il å utvikle en r iktig kurs. Dette presset 

karmer bl .a . fra: a. -borgerskapets hardere utbyttingspoli tikk , 

b. -presset fra arbeideraristokratiet; bl .a . med krav om"enhet 110t 

hØyrekreftene" , c . -presset fra den revisjonistiske "fredsbevegelsen". 

4. Det ideologiske presset fra bl .a. disse kildene har hindra kampen mot 

hØyre, og j:B enkel te ornrBder har det styrket hØyre linjer i partiet. 

Samtidig har tendenser til å dempe linjekampen gjordt det lettere for 

feilakt i ge :i;jeer å få gjennoJTSlagskraft. 

5. Orider hvor det fortsatt står mye hØyre, og h\ft:lr presset fre borgerlige 

linjer er sterkt, er bl.a: a . HØyre i vå rt arbeid j:B arbeidsplassene. 

Dette gir seg særlig uts lag i Jll3.nglende revolusjornTt perspektiv j:B 

arb idet. b . 1-!;l\yre i synet j:B krigsfaren og "fredsarbeid". Alvorligst 

her er illusjonene om sosialirrperialismen og den revisjonistiske ledelsen 

av fredsbevegelsen. c . HØyre i synet j:B teoretisk arbeid. Dette fØrer 

stadig til at "dagskarrpen" eller "de nær-e ting" prioriteres foran teoretisk 

arbeid. d. Liberalisme i partiarbeidet. Dette gir seg utslag i bl.a . 

liten vilje til å bruke mye tid j:B revolusjornTt arbeid, og <Brlig parti

disiplin. 

6 . På alle disse orrrådene må partiledelsen over lengre sikt utvikle en kamp 

oot feilaktige ideer. Dette må skje j:B ulike måter og med ulike krefter. 

Viktigst i dag er utvilingp. av karrpen 110t hØyre innafor arbeidet i prole

tariat et og "fredsarbeidet". 

7. Vi går inn for at det skal ftdr<es særegne undersØkelser og diskusjon inna

for arbeidet i proletariatet . P ette må omfatte en kri tikk av hØyre i vårt 

faglige arbeid, og en kritikk av vårt arbeid med partibygging, rekruttering 

og kornnunistisk propagnda, (KK). 
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de revisjonistiske linjene i " fredsbevegelsen". Samtidig m3. vi jobbe f or 

å utv:il<le egne ·eksterne initiativer, f.eks. egne rrerker, fagf orenings -

styrking av Afghanis tanarbeidet. 

I tillegg til dette ble det fatta et vedtak som sier at "deler av partiet 

. er preget av pessimisme og mismot. 11'lnge kamerater har mistet de stretegiske 

pers pektivene og har problemer med å f ungere i partisamrænheng. Politisk 

opprustning gjennom t eoretiske studier og bedre sentralistisk grep fra 

ledelsen , er viktig i or å styrke di sse kameratenes entusidsme og e vne til 

a r W1gere som KomrnUI 1.Ls uer : 

OS har i plenum behandla kontingenten og spm om kontingent- trel<Js , og gjordt 

fQil gjande vedtak : 

1 . DS går i pc>insippet inn for prosent- trekk. L'ette for å sikreatlart iet 

kan oppretthalde k j Øpekrafta i ein periode med sterk pr isstigning. Prosent

trekk vil og medfØre ei jamnare fordeling av partiet sine Økonomiske opp

gåver melOOm de i ul:il<e distrikta, avtielingane og enkel tmedlermane. Prosent

trekk vil på denne rråten bli ei meir rettferdig ordning enn den vi mr. 
2 . DS går inn fov at kontingenten ska l bereknast etter brutto inntekt. 

3 . Unntak frå prosent-satsen kan - for enkeltmedlemrer- godkjennas t av a vd . 

m;;Ste. 

4 . Avdelinga m3. likevel, kollektivt betale det belØpet a melinga skulle ha 

betalt i henh:>ld til dei pros entsatsane som gjeld til ei kvar tid. 

Avdelinga rrå "unntaksvis , og i særskilte hØve kunne sØkje DS/SK om dispen

sasjon frå denne regelen . 

5. DS meiær at den foreslåtte pPOsenten, 2 , 2% , for i nntekter opptil 100 .000 

er aksepta.Del . 

6 . . DS er for deil progressjonen som er toreslått i IT ,juni- 81 . 

·1 . DS s t ØLtar forslaget om å gje le·nelser i kont ingenten til enslige forsØrgere 

som også er foreslått i juni-IT . 

tl . l:'r osem -u."""'"" ~. g,;c.:ru~;: {:.::uc. t i vårt distriJ.:t f n'i j -3.nU3I' - 82 . .tvde lingpr 

:::.ow ..1..~.1.. · c~ 1 d ..;.__l.: .i : ........ r~t~~-.:rr~en ~-.:. rrc:ir enn 10 %, ::Ør få ein oppt:ra..ppings -

1-'eroo...:.:. , :., :._ i_;._ at .tv,.; . i s l uttP.n av 1. ter.nir. - 82, (utgangen av arpril ) , er 

k.ounten op; Få miriJT'I~'liSnivået: pr rmd . 
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9 . DS vil f raJJileve at ingen rredlemrer nå gå ned i kontingent pga %- trekk. Prosent 

satsenet!r å betrakte som minimUIIS-satser. 

1 O. DS går inn for å innfØre , s om obl igatorisk ordning i alle a vdelingar , a t 

kontingent en blir innbetalt kvar mnd . til avde l ingskasserar ., frå og rred ~-82 . 

11 . DS vil advare ledande organ og·kasserarar på alle nivå i partiet rrot å l e gge 

mindre vekt: på politisk rrobilisering rundt kontingenten . Den politiske 

mbiliseringa nå styrkasjl i forhold til t i dlegare . 

I dag æ part isentralen sin styrke trua av dårleg Økonomi . DS vil i denne 

f orbi n e l s e bestemt awi se ldear sum ksis l ·~æ i i l , u. a t .l-'llLi-

sentra en er uviktig, an gt'ei e seg rred fær e ansatte , usv . E'r: 1 ·eulli-~~v11 

i partisentr· en s in s·tyrlæ - vi l r.y5dver.dlgvis nått f re .;<=e; " ' ' .kll 'b 

a v .ede sen og s l agkrafta • alle nivå , og pa alle onråder · vi i <.t.t ~;, ~ ·i ·· ·. 

Opp Øysingst en nsar og faren f or oppsplitting av "l .i.e t 1. 1.</ e ,;1. U!Jpei' 

vil styrke seg. 

I ag er oppgåva å J<onsoliderc part i et. Dcrme O!Jpgc"•Vd !ul " -' ~ - <U c d J<.ug 

Økoromi sk s i ee , - å jempe f or å oppretthalJe l'tll'liseut .:~l.: r . :;in ~Ly '1'" · 

PS : Det at DS har gjordt eit slikt vedtak, betyr ikkje at prosent-trekk endeeg 

er bestemt innfØr t . l et eneelege vedtaket vil bli gjordt av SK, og er varsla 

over nyttår. DS sitt vedtak er kun rådgjevande . 
00 

DS VEDTAK OM ARBEIDET MED KLASSEKAMPEN . 

Vi har ikke kl art å oppfylle nålsettinga far vå rt distrikt , hverken rred hensyn 

t i l lØssal g eller abonnerrentsverving . DS nå ta en stor de l av ansvaret for 

dette . ffisin rranglende prior i ter ing av arbeidet rred Klassekarrpen er e t uttrykk 

for hØyre - undervuroering av betydningp av å drive særegent korrrnunistisk 

propaganæ . 

~t er også uttrykk for at vi har undervurdert m tstanden rot elet å drive KK

arbeid. renne llDtstanden i pæ'tiet generelt, er også ei t uttrykk for hØgre

strØrnninga som eksisterer i partiet i dag . 

DS vil slå f ast at Klassekampen er en perrranent oppga ve for hele part i l!!'t, og 

at DS til enhver tid rrå ta kollektivt ansvar for at de sentrale nål settinger 

nås . rette rrå det tas hensyn til i distriktets planlegging fra!lDver . 
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DS VEDTAK OM DELTAKELSE I LOKALKOMMI1EER M)T ATOMVJI.PEN. 

DS rrener at minil'I!UJTI3grunnlaget for å delta i en lokalko~' tee • .... ~ rrot at?myapen 
råde for AKP-lag og for enkelt ~dl~=-~ e·r··:a-t .. k.o.~~ ·t·e·en· • . .... = ""~ vil inkludere Kola -

ha lvØya og Østers jØen, samt Island, i parolen "atomfri e soner i nordornn3.dene" , 

herunder et krav om at SS-20 rakett-. systeJæt skal bygges ned . L'ers om parti _ 

rredlemrer går inn p3. et slikt grunnlag, er de pliktige t il å fØre karrp rrot 

l ederne i a tomvåpen-beveglelsen når de fremmer passi fi stiske og revis j onist iske 

synspunkter- spesielt syns punkter som nedtoner Sovjets aggressive rolle. 

NLAGc:r: 
t. -~ 6 -w.~. 

l) _ arti~t sk l s l åss f at J e S.mars-a rrangementene vi 

de l t i får en kvinnepcli t i sk profil i t råd med den linj a som 

e r streket opp i S.mars-artikke l en i TF-oktober. Dett e betyr a t 

vi må s låss for at fØlgende områder blir markert: 

Kampen for daghjemsutbygging og mot prisØkninger . Kampen mot de 

lave l ønningene i kvinneyrkene. Kampen for 6-timersdagen. Kampen 

mot den sosiale nedrustninga . Kampen mot kvinnemishandling-for 

krisesentra. Kampen mot pornografi. Kampen mot diskriminering av 

lesbiske. En del steder, f.eks. i de større byene , vil det også 

være riktig å ta med paroler mot prostitusjon. Kampen mot dyrtida 
er også en sak som bØr reises S.mars. 

2} Internasjonal solidaritet skal mar keres i de arrangement

ne partie t deltar i. Vi kan ikke godta at internasjonal soli

daritet defineres som "ikke kvinnepolitikk " . ·støtte til det 

zamiske folkets kamp bør også markeres i arrangementene. 

FØlgende er minimumskrav til arrangementer partiet kan støtte 

Og delta i: 

Ar~angementet må ~arkere seg mot Sovjets okkupasjon av 

Afghanistan i ei hovedparole. 

- Ned~~stningsparcler som ikke har klar brodd både mot øst og 

vest kan ikke godtas. 

.SI(AU, d.ts. \~8 l 

\ 
,), 
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OM LINJEK.AMPEN I PAXTH'T l DAG 

Qg_~~I~~-~~~-~!~~~~~g~--------

DS har på et møte nylig oppswrunert ut 

viklinga av linjekampen i vart distrikL 

de 3 siste åra.Spørsmålet som ble sti 
lj var:Hvordan etå r højreavviket i 

distriktet i dag?Diskusjonerr førte tli 

stor enighet om oppsummeringa- jfr. 

vedtaket på annen plass i FK.Inn

ledninga pekte bl.a på følgend e: 

-at højreavviket var på s itt al 

vorligste i 1979 . 

-at diskusjonen omkring høyrefcil 

s t a rta våren 1980. 

-at den bevisste og planmessige 

kampen mot høyre fra DS starta 

fra sommeren 1980 m/DS-beretninga. 

- a t det i l ang tid va r stor.e mot

sigelser til ~rsakene til høyre, 
særlig på betydninga av "ytre", 

samfunnsmessige forhold . 

-at D;:; fø r st vå r en I9 8 I fikle stor 

enhet omkring årso.kene til højre. 

Vi slutta da opp om På l S si 

1.nalyse i Beretnings innleiic1ga 

på Lan<ismøte. 

~~~j~~~~E~~-~~~-~~~l~~!~g~ 

3iden denne DS-diskusj onen våren 

I98I,har diskusjonen omkring hv.il

<en hovedretning partiet tar-høyre

venstre-stått mye stille.Oppmerksom-

1eten har vært rett a inn på valgkamp, 

studier og lokale saker for laga. 

•)S-møte slo fast at det vil være 
farlig nå å gi etter for en spontan 

~ endens-og glemme l:i,n jelcampen .• Hele 

~ida er partiet og medlemmene utsatt 

f or ideologisk press fra borgerskape~ 
3tadig skjer det samfunnsmessige en-

9 

-------- --- - ---· ---

dringer som kan føre oss på avv

eie .Lenin s ier det slik i 

Hva må g jøres-s.50:"Siden ~et 

ikke kan bli snakk om en sjøl

stebdig ideologi formulert av de 
arbeidende massene sjøl i ut

vikl ing sprosessen de r e s, er det 

enest e val get-enten borgerlig 

el ler sosialistisk id e ologi " . 

Det te e r derfor en oppfordring 

til alle lagslede re og medlemmer 

om å være å rvåken i forhold til 
lin j ekampen i l :o1get og part i et. 

llvilke " samfunnsmessit;e fo rhold" 

virker særlig inn på pa rtiet 
~ -~9G_! __ __________ ________ _ 

Det er av -største betydning for 

po.rt ie t å ha ei cna lyse av hvilke 

sDmfunnsmessige forgold som i 

o2rlig [(Tad virker inn på partiet 

oe for,ne r tenkninga vår.Engels 

sier i boka om Ludwig Feuerba~h 

at dette er det "store grunnspørs

målet i filosofien"-forholdet 

mellom tenkning og tilvære.Mxa 

Det te er nettopp kjernepunktet i 

materialismen,men i praksis har 

vi lett for å overse dette 

nøkkelspørsmå let.DS stilte seg 

som mål å analysere hvilke for

hold i "vå r tilvære" som nå 

særlig påvirkD partiet.Det som 

i denne sammenhengen var viktig 

va r å analysere hvilke forhold 

som trekker vår tenkning mot 

høyre.Innleiinga på møte la 

vekt på følgende 3 saker: 
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, .sOI'I'":rnknpet nin hn:rdcro utbyt 1. 1 

'l.: ·POl i tik!{ o 

,, lt t pren fra arbeidero.ril!ltokra-
1 wt om " ~nhot 1 fllgbøvøgeløen mot 
n,vrotr:re!tono 11 • 

· ''''t roviojoniøtiølco preuet gjon
'li' r·n1dobovoeo loon. 
r r: lwl j ea bn.rtl knytte noen merJt. 
il q · ·bi l diooø c:mlume. 

1r ,Jvt fø:røte-utbytt inccpolitik~m 
· v' l ' (J ølconorr. iølc vokst 1 l tJ.vere pro :fl. 
· .. t i mnne;e nmrine;o r, otrwnmere st
;o-oe; lcommunebudajett,førør lett 
n nt man~e "c;ir opp kwnpen". 
·1. o:r mindre l ol!lu om, motetmn
·n fn~. bo:rr,erølu\pet blir hardøre, 
n~ olik eituQejon vil også vi 

' .V' ,, y rnot høyre-utv ilde pe111Cii -
, [ IJn\'1 1 demp!;! kl'li\VD. Våre 1 SlUtt e !!i. 

)bUiaero til kamp etc.-Døth 
looloaimko preanet må vi vmro 
l vnlct mot.Dot virker owrlig eter 
: pil kftmerater som hn.r store 
u:momiatimlco :f'Gil-aom øer den 
;onomiøke Jcnrtipen øom sjølve mål-
; o~ miotor pernpektivet.
,:r-olcuUe itcke nettopp den in
'l'nM j onmh krisa borljerske.pet er 
u1.o i vis.d kap i taliømeb.ø øv~kheter 
nr o ro; Sltullc det iltk.e nettopp 
mo nøuvendigheten av øosinliame? 
,, tror nettopp denne øijufl.sjonen 
; gunst ig for l trekke folk mt:~d 

~irkle r ol. 
·r Oo t ~ndre-preøøet fra nrbei
:r i1r1gtolcr~\tiet.-Mød Htillyre i 

: ·jorin~n,er dert klart at arbei
rnriat ciu'&\'tiat vil utnytte eit

. ~jonon m~i~for å utvikle ei 
r1 ;1 tJ omkr:ttfg,.-!1 Enht~t mot he yre 11 • 

,r :lYa• t'lo o~ t,un l!ltfltto av røvi
,oniateno i NKP os SV.-Deraom vi 
uttor opp om denne fronten,or vi 

(O 

otter min menins med pA ~ styrke 

økonomiamen i partiet og svekke 
bevisetheten omkring revisjonister 
og sosialdemokrater som endel av 
borgerskL\pet.V,i må o.v•he en slik 
permanent fro~ mot Høyre og hele 
tida holde det revolusjonære per
~<~pektivet klart når vi går inm, i 
samarbeid med andre.~ampt:~n på det
te området krever særlig mue fra 
kaderen i faabev~ c,elsen. 

For det tred je-fredsbevegelsen. 
De ulike fre dsbevegel sene har nå 
eidtln oktober I980 lagt et sterkt 
press på partiet.særlig har det 
vært mtld på å svekke årvåken
heten i forhold til Sosialimp.-men 
dt:~t hor og akapt mye forvirring i 
f orh.old til 
- årsaken til krig, sæ~lig våpna sin 
bet}tdningo 
~den ). veråen sin rolle. 
Vi tror dette preacet har vært 
det alvorligste pres ~ et parteiet 
har vært utsatt for det siste 
!!l.ret,et press som ~ortsatt har stor 
påvirkningsltre.ft .Heldigvis har 
virkeligheten sjøl den seinere 
tida. "kjt:~mpa på vår sid&" IU-båt
affmrt:~r ,KGB~skaddaler et o.har a~k
ka troverdigheten til dert eåkalet 
fredebev.-o~ or nå med på å presse 
fre dsbt:~v.egolsen til å revurdere 
øine værste saker.Dette betyr ikke 
at vi nå kan ta lett på dette pre~ 
set.Tvert om-vi har nå en mulighet 
til å komme over i en of:!l'ensi'f' 
posisjon og både styrke enhete~ 
i partiet og enheten i mass.ene om
krins disee avgjørende spør8måla. 
Her vil 8.mare og I.Mai bli vikti
ge "are~aer".-Jeg tror lag eller 
l~tyrer kunne være tjent med å 
di~tere dieae 3 saken!1- J~ed'r 
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OM ØKONOMISM: OG AI'1MI'TØRISME. ~ 

Jeg vil ta opp to saker i forbind

else med Leninstudiene anveddt ~ 

våre problemer. 

IA!t ene er ~ påpeke arra t9Tisrren i 

arbeidet v.§rt: 

I de to studie~ta ~ 11110 tar vi for 

oss henholdsvis ~konomismen Of be

tydninga av en revolusjol'"æ' oqzan-· 

isasjon . 

Jeg mener• det er• vikt i.g .~ påp~ke 

samrenhen~en rre llom avvika i part :iet 

på disse to felta . 

Det at vi reduser-er arl'eidflt w' r't t"il 

Økonornisk kamt• , og eiet at vi lia!' e>n 

lav forst.~else eller vilje, evne ti l 

~ dr' i ve or p .arreid lienper nc)lye i'a

mrren. Lenin 1:-eli;mdler det te ~und.ir 

pl> s . 117 o~ utover. 

Pan sier blant annf!t: "Men begrepet 

arrat~isme omfatter noe rrer enn nanpel 

på oppl.moing , det I.-e tegner et snevert 

perspektiv pc' revolusjoru'l't arl:oeid , 

reint all.lrent. '' .. " or ol't vi aldri 

vil bli kvitt denne 1:neverheten i den 

organisatoriske virk!'oiiV1eten ve\ r Nr 

vi kvitter oss n-ed ~onwisrren allrrent" 

Den andre sal<en jeg vil reise, hen~r 

sarrmm rred vår m\te A lØse oppgavene 

på. Vår evne til li i'j~ ITIC!nie tiny 

på en gany. Sp91rsoolet reiser ser 

alltid i forcindels e med plandisku

sjoner. Da er det all tid snakk om at 

vi ikke greier· mer enn s1i og så mange 

oppgaver p~ en i'ang. Sp\"orsrrålet reiser 

seg også n~r det gjelder ~onomtsmen. 

Noen sier at n~ rrå vi drive mindre 

qlkonomisk kallll enn fØr, som ei korri

gering. Andre hM hevda at de ikke 

41 

har noe tid til revolusjorwrt<rbeid for& 

eie er sfi opptatt av faplig arbeid . 

N~ skal :iep, iJke P<istÅ at eiet ikke finnes 

l•eF!'E!nsninfer for hvor mye hver enkelt 

kader nekter op op.s!1 hvor mye partiet 

sol!' l1elhet nokter utifro den eksisterende 

sitU'lfi jonen. Men je!( vil p.'stl1 at det 

lipper et wye st~rre potensial i partiet 

v."•rt i dng op hos den enkelte kader som 

ikkf' slippes l qls }x~ r,rmn av e .i snever 

innretning. Ien in r:ier på s .1 /l (lfMG) , i 

l~ in po len•i.kk not nem> jevi ken: ".ler vi l 

A.l dri drvmrw;o nw .~ nd te for at dere rjor<ie 

;1Jt sor" v.1r r"ulip t0r oer>e .'· r jq\T'!' •• leJ:?, 

h<~r hevda, or hevdE' r n,' , at f_!'ensene for 

hVit ~on- m'''mul:ig " f0r dere ;\ p il'lre, er 

l' ej7!'ensa av snever·heten i opptatninpa deres!! 

l let er klart at deesom innretr.inga til 

en kan-erat peker kun rrot ~onorrisk l<arrp, 

rir• han fan i .~ seire Klassel<all'f'eJl, rren 

er innretn.inroJ allsidig , koster det han 

i l<.ke mye .'· sel pe et KK pi\ jobren. 

l plandiskusjQnen sier vi for eks: Vi 

greier ikke b(•<ie P drive KK-a.rbeicl og f agl

i~ arl ·eid og studier sall•tidig , La rreg fØr

st unde~treke at i praksis finnes det 

b:ipr-ensnin~r utifr·a styrken til partiet. 

Men ~t er ikke fqlrst og ft'enst et pral< ti

sl< spqlrsrrcil, det er et poH tisk spQirernål, 

det er et ut t rykk for sneverheten i am
eidet w'rt. l'et er et spq\rsm~ l on• Økono

-misn-e. ·. Om hva hver enkelt kamenlt tenker 

op· hvilke perspektiver han h ar på a r-beidet 

sitt . Jey rrener v:i. her har et awil/som 

står fra !:'Ann til topp i rartJ et. 

tet er opplap.t a t pa;:t i et i en reriode 

gikk forlanyt P<' dette o~ det. æ lessa 

avdelinpene fulle av opppaver uten A ta 
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hensyn til den kanlcrete situasjOileil 

i avdelingene og deres eøøe til å 

lØse ·opp pavene. · Dette har vært opp

s urnrrert smr et venstreavvik. Men 

e ttervirkningene av dette avviket 

er, som det s å ofte er , et aytt avvik 

i retninp hØyre. Og de+te ~ 

viket har tra.rrpa takta med rest en av 

hØyrebØlga s orr utvikla seg i saJJJre 

t idsrormet . Også i DS har ideen 

s t å tt orr at det å gjØre flere ting på 

en gang, k un er et praktisk spQirsm3 l. 

Derfor har de hell er ikke f~rt l<arrp 

for ei allsidig innretning. ffi har 

c!errred gi tt ti llat e lse til e i snever 

innret~ing på arbe i det. 

J eg vi l ikke tiltale til gamle tider, 

rren vil oppfordre fclk til å være 

dris t i gere til å prioritere flere 

sal<er,og a l le former for revol us jon-

ær· kaJrp saiTilltidig. SØke srridige 

korrbinas j onsmetoder for gjennomfØringa, 

men fØrst og frell6t politisk mobiliser

ing av kaderen. 

Jeg Husker et anna ekserrpel: Når dags

avisa \er i havn ble det hevda at nå. 

må partiet kaste seg inn i andre viktige 

oppgi~ . Kl< skulle heretter over-

lat e s til en gj eng spesialister . Jeg er 

ikke sikker p2 om det var ei sentral 

l inje, det inbiller j eg meg. I a lle 

fall !ble den frlkemra a v ledende karrer

ater . Dette var et viktig ledd i å 

lØsrive sentrale deler av propagandaen 

Kil fira kaderen og dermed ei oppf

ordring ti l s never tenking og snever 

praksis . 
Aksel. 

• 
SKA)- VI sriL.U:. 't!.t.A\1 
6ila~L.l:>~L:'tÅC4~ -æ 

• 
J eg mener ja. 
Vi må stille krav til forberedelsene. 
Vi driver vel ikke sirkler for at de som deltar skal :få "utveks
le" int·eressante syns pkt. om sosialismen, norsk økonomi, kapi
ta1ismen, den dem. sentra1ismen osv •• 
Vi har sirkler for at de som deltar skal ta stilling for revo
lusjon og sosialismen og at de erkjenner at den eneste mulig
heten :for å oppnå det t e er å ~1ELDE seg inn i AKP (m-l). 
En viktig forutsetning rorat dette skje~ er at det blir stu-
dert, at viktige spm. blir avklart. De som ønsker å bli med i 
partiet bør ha tatt stilling til de viktigste politiske linjene 
partiet står for og forstår nødvendigheten av den dem. sentrali s 
men. 
net andre kravet jeg synes vi bør stille er at deltagerne bidrar 
både økonomisk og praktisk ror å styrke partiet. For eksempel 
hjelpe til på OKTOBER, dugnad på P14, løpeseddelutdeling og ikke 
minst salg og ab.verving av Klassekampen. 
Uten litt praksis vil det være vanskeligere å ta steget over til 
medlemskap i partiet. 

LISE 

rz 
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PRINSENSGT 14 -

FRA SMUSSETE RØNNE -

TIL ATI'RAKTIVT EKSTERNT SINTEF. FOR ~1-L BEVI:GELSEN ?? 

Er dette mulig å gjennomfØre ? Ja , det er i s tor grad avhengig av DEG ! 

Du spØr kanskje oTP vi treng huset, og OTP det er klokt ?. legge arbeid og 

penger ned i det? 

Plana er å innrede fØrste etagen til møtelokale med tekjØkken og tOdlett . 

Tar og sikte på å legge inn varmt vatn . Dette kan bli det i deelle RV 

senteret, samt loka le for"M3rx-Enge l s - skolen " e. l . , og andre ekster-ne parti

mØter . RU og NKS vil og ha behov for eit s l i kt rnØtelokd le . 

Det nrå og innredast på ein sli k rffite at det r lir plass for "verkstad" for 

pr oduksjon a v stands , plakater, lØpesedler o1 . 

Andr'e etare vil fort li kontorlokaler. Vi t r or ,~: . te ~:, -:i : Y6~ 011- e~t 

f>rukbært trykJreri j huse t (offset) ' i ti J1 e n · t ' l :-; rr.- . ~. ·--" c ::>:i. . 

Vi tar med andre ord sikte pil å gjere huset i e i n slik stand at vi kan ta 

det i hruk som Pit r edskap for .J s t yrke skr:e~ir.p ,.._. '-- -"2-- ' ---:c -;· -

reds kap1 f or å styrke vår eksterne profil. 

Y:YA KAN DU CJERI FOR/l. R/I.LISLRI IESSL PlANI:Nl: 

; .. 

1 . ~E lde deg ti l [)lJGNAIJ3ARBEI D på p . 14. Det kan dreie seg on· s nekkerBrb , rør

leggerarbeid , e letrisk arbeid , maling, rydding, vask ir,g: osv . Ta kontakt direkte 

på P . 14 , legg evt igjen beskjed i pos t kassa , eller på Oktober Bol<h . Og du vil 

bli kontakta for nærmare avtale. 

2 . Du kan JX)NNERI dine pent brukte JrØblar , kjØl<kenutsyr , ovner , s ervant, 

uts lagsvask, toalettskål , og mykje, myk j e meir. Eller du kan rett og slett 

gje e i fin l ita pengegåve. 

Ein innsats for Prinsens gt 1'1, er ein mhe ,3 s t"yri<:e pa:rt: et ;_::.,", q'koncT"isl 

som politisk . 

VEL MØTT ! ! je. 

13 
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Til 
Nei til atomvåpen 
Bispegt.8 
7000 Tr.he:im. 

cnnom vår ung omsorgo.n s n, 
C. at !ei ti Atomv· en har tatt 
or AT ' a minist err 

or at Ieu i · Atom7 
t · t ttå arbeides f or å 

arrangementet . 

Tr.he:im. 29/II-8! 

t 

s t øtte 

Vi bekl a er at vårt part i i ke har fått invitas j n ti · delta 
i denne pro .esten.Det te okyl des f or h<'ipent i gv mis orstå
else, slik Hans Kreyberg antydet i en samtale med Arne Byrkjeflot . 
Vi velger ihvertfall å reenc oss som invitert til å ta del i 

protesttoget mot atomvåpen i Europa. 

~-E~r2!~~ri!~e~!· 

Løpeseddele~ som i disee dager ·spres f ra arrangementskomiteen har 
4 parolerr -Nei til alle eye mellomcl.idanser:::kette r i Europa . 

-Nedbygging av atomvåpen i øut og vest 
- Ingen atomvåpen 1 Norge i fred eller krig 
-Norden som atomvåpenfri sone. 

Vi mener dette parolegrunnlaget har to mangler som vi gjerne vil 
kommenterer 
a.Pnrolene konsent r eres for lite om det sentrale nå-superrne~ts-

rivuliseringa i Europa. 
Både f orhandlingene i Geneve s om starter )O . II og debatt en om 
atomtrusselen mot Europa dreier seg først og fremst om Sovjets 
SS- 20 raketter og den planlagte Nato-utplasering av Cruise og 
Pershing II.Vi mener det ville vært en styrke for fakkeltoget 
om dette hadde utått sentralt i parolegrunnlaget og at paroler 
som "Norden som atomvåpenfri sone" hadde vært holdt utenfor den
ne demonstrasjonen.Ikke minst henger dette også sammen med all 
uklarheten omkring definisjonen av en "atomvåpenfri sone"• 
Vi oppfatter FN's Nedrustningskonferanse 1 -78 max slik at 
"atomvåpenfri sone" også omfatter iltomvåpen som er retta inn mot 
sonen. På bakgrunn av denne kritikken maner vi et parolegrunnlag 
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_..,. , _ _. ... , _ -A.A...J.. -- '- -•- ·~ -- • ,.. _____ c-· • --· ., __ .,..., 

"... ..... ,... ...... _ T.'l _ _ _ ,- _ _ .L ..L~ .. 

-·-- --- • ----- o-• · -
NOSO 1 Oelo or ~l:!J: g -Nei ~ il so•: jctn eg u::.'l.c ::.~ ::::l.tJ: :!. :!::;:!..!~ 

-Fjern og ødelegg ss- 20 rqket tene i Europa 
-Nei til Natoe nye mellomdi s tanseraketter. 

:Sid'3n ~ei t n :J. te:n.s:tver e sLn !m.m anj o !!l:.J _ . G!'1: V1I- --~ 

i Europa har vi kritisert kom!i.t een for e11 ukl ar poli-tikk 1 for
hold til Sovjet- Unionen sin atomopprustning. Seinest l a Arne Byrkj e· 
flot fra AKP(m-1) fl~ denne kritikken på Nei til Atomv~pen fiitt 
seminar i Oslo helga 2I·-22 . November.I i nterv ju med Klassekampen 
26.novcmber sier Ole Kopreitnn f ra Nei t il Atomvåpen at parolen 
om sov jets atompolitik..l{. nJ. s al vmre : "Vi kr e-:;er :;.t J oyjc ": ~ t ~, _:.::: ~ :.: 

på det nevnte seminaret. 
Pli bo.lq; rtLTl.."l et\" ~ e . t · mc _._ ..... ~ ; -:- t er :?. :. :. ~·--:: ~:~.; ~ ::.: :.-.- :. _- _- :...;_-_~: 

mentslcomiteen å gå ut med e t pnrolegrun..•·1:!.o.g som i kke !".3vner 
Sov jets SS-20.Det parolegrunnlaget eom nå er pre sentert s~~sVQrer 
de r imot godt med det pRXBb politiske grunnlage t den eov j otitLe 
presidenten sjøl har lansert.På bakgrunn av den reelle trusselen 
:tllilket i Europa er utsatt for fra de sovjet:!!ke atomrr.kettene- og 
på bakgrunn av sovjetiske u-båters krenking av svensk suverenitet
og diverse KGB-skandal er, - mener vi et slikt pa.rolE:e;n.tnnlag skaper 
tvil om Ne i til Atomvå pen sin trover dichet . 
Vi antar det . også er l ettere f or f agbevegelsen å slutte seg til 
arrangementet om parol er mot Sov j ets SS-20 er med-særlig etter 
uttalel sen fra DenFF:f:ee FO€; l ige Internaa jonale av 4 . II.8I. l!er 
står det bl.n:"Vi appell erer derfor til alle regjeringer om ••••• 
- å ene s om å fjerne SS-20:rakettene,trelclre tilbake forslagene cm 
å plassere Cruise og Pershingrakettene og frafal le framle gget om 
å produsere nøytronvåpen" • 
Vi foresl år derfor at arrangementskomit een tur il1n en ~illegs 

parole hvor ordlyden kan være l §.2.Y~-!!!L~t8-!!~~lLElili.'i~~~d 

§§~Q=~r~gr_~~!.(Jfr.vedtak på Nei til Atomvåpen s itt ecmina~ 
2I-22.November). 
For å s t yrke protesten mot at ompolitikl~on- o c; brc:.dcn ~ :1:7:.:-. .;:::.c:. 

te t -B2 ønsker vi å ta del 1 f akkeltoget s jøl om v~r k~it~ ~;.=. 

nevnt under pkt.a ikke kan tas t il fø l ge .Når det vg jeldor dc11 :.:1.::.:, 
ken vi har kommet med under pkt.b-eer vi denne ~å prineipi clt vik-· 
tik~e.t vi ikke kan delta 1 fakkeltoget dersom ikke en slik parole 
trekkes inn. 15 Med hilsen 

r;~~ /11 ,...." 
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DA SVAE'e.}_ VA2. N-E4A\\vr 'PÅ HENVENDELSEN 
BLE bEttE - LAGE! 04 9~Ebl> I..AN4S -roaEI ·. 

APENT BREV TIL 

NIEI TIL ATOMVAPEN Tr.beim 2/12-81. 

PROTESTENE MOT ATOMOPPRUITNINØA MA AETTU 

MO T SUPERMAKTENE 

Den 7. desember arranaereø et fakk~tog mØt atomvåpen i for
bindelse med NATO's Ministerrådsmøte. Initiativtakerne er 
"Nei til Atomvåpen" m.nere. 

LØPESEDDE-L UTEII BRODD MOT SOVJETS ATOMPOLITIKK 

Løpeseddel • n aoa annonserer fakkeltoget inneholder 4 paroler. 
Her stilles kravet om at det ikke stal plassereø ut all 
mellomdistansar&ketter i Europa,- et krav som vi støtter fullt 
ut, og som retter seg mot NATO's planlagte utplassering av 
Cruise og Pershing 11. Mena ~arolegrunnlaget mangler ei til
svarende krav om nedbygging av Sovjets SS-20. 200 SS-20 er 
idag rettet mot mål 1 Vest-europa. At dette kravet ikke er 
tatt med,er spesielt merkelig i lys aT de pågående forhandling
ene i Geneve, hTor nedbygginga av USA og Sovjets mellom
distanseraketter står sent~lt. 
Her sa den sovjetiske sjefsforhandleren Kvitsinskij at Sovjet 
vil gå med på totalforbud mot kjernefysiske mellomdistanse
raketter i Europa. Det betyr at selv Sovjeta eget krav , 
(på papiret ihvertfall) er langt skarpere enn parolene 1 

fakkeltoget. 
Det er også klart at Hei til Atomvåpen sentr alt har reist 
kravet om at ~ •• Sovjet må stanse og bygge ned SS-20-programmet. 
Det samme kravet er også reist aT den Frie Faglige Inter
nasjonale i deres vedtak av 4.november. ~rotester mot BATO's 
nye mellomdistanseraketter og Sovjets S~-20 står også sentralt 
i demonstrasjonen som nå arrangeres 1 Oslo. 

A lfU{E TA STMJDPUNIT ER OGSA ET STAJ.IDPUI:IKJ 

l følge H.J.I:reyberg fra lfei til Atomvåpen åkal selve fakkeltoget 
bare bære parolena "IUtl Tl.L ATO.IlVAl'JSJ•. De;raoll! dette ør et --," Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no) 2016



AlP m·l ' 1 KRITIK K AV VIST 

b 

'i; , 

" ·._ . . 

~ 1 ~ • iiiA'ii 'i&Unlt•~ et andpunlct. 
n ' ~.li.:i: i'l.~o~ .A'l'OMtÅPEHn - åen rammer 
~ ~ OOiii a ~permaktene . 

m ~pen p •likt s r unnlag 1 das 
sterk pro toatoeveselae 

lllO't ~' 

m a parolen 
" , ble tat 

Arran ør n ta ensy,n ti~ do te ~or laget. V1 kan 
da i ltko annet enn konkluder med at det igjen ser ut ti 
at •Nei til Atomvåpen" prøver A unngå paroler som direkte 
kr i t i serer Sovj ets a t ompolitikk, Vi beklager dette standpunktet 
fordi det gjør det umulig f or oss å be våre venner og med -
l emmar å aluttG opp om fakke l t oge t . 

SLUTT OPP OM TEACH- 111! STUDE NTERSAMFUNDET 9. 12 

I ehdet oppf ordrer vi v!rø modl ollllller og alle .om e · opptatt 
av kampen mot atomopprustninga til å slutte opp om et 
•T, oh - in • aom ot7ret i Studenter aam!\wdot arranger all 

9/12-G1 • Her blir døt anledning t il å diakut ere kr igafmren , 
alOmvåpon og fradabeTegclsøn. Slutt opp om møtet i 

StudentersamtundGt og gjør dotte til et starkt proteat~ ·te 

mot s upermaktenes atompolitikk. 

Med hileen 
AKP(m-l),R•d Ungdom os ~orsee 

Kommunistiske Studentforbund. 

,. 
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" De levende vil misunne de døde" 

Vil en 3. verdenskrig føre til et radioaktivt Ragnarock, t .il 
menneskehetens utslettelse,slik en rekke av fredsbevegelsens tals
me nn hevder? 

~ upermaktene vil ut fra sine s trategiske mål og sin imperialis

tiske karakter forsøke det motsatte,nemlig å begrense bruken av a
våpen.I første rekke ·til kJ.Ul å gjelae Europa for derved å unngå a
krig på egen jord . Men ettersom rivalis~ringa i f ørste rekke dreier 
seg om å sikre kontroll over Europa,så vil supermaktene også forsøke 
å begrense bruken a v a-~åpen i Europa,for de har lite å vinne på å 
overta en radioaktiv ruinhaug. 

Jeg ser m.a. ~. fortsa~t ikke total a-krig som de~ mest sann
synelige .Men det finnes sjølsagt ingen garanti mot dette .Muli gheten 
j for en total a-krig mellom supermaktene er tilstede. Vil det i så 
fa;Ll be ty verdens undergang ? 

~åstande r om totalutslettel s e settes ofte fram ~v a-våpen mot
standere.Det vise s til at det i dag eksistere r så og så mange TNT pr 
innbygger i verden~Visse dommedagsprofetiene tilbakevises av en 
rekke f orskere,bla. den norske f r edsforskeren Tcrd Høivik og en 
gruppe forskere som studerer føl gene av a-krig.Han viser til at sjøl 
ved en a ltomt·attende at~mkrig , så vil 3/4 av jordas befolkning over
le ve.~ milliard mennesker døde er sjølsagt en ufattelig tragedie, 
men denx er tross alt noe anna en totalutslettelse. 

Morfintabletter som sivilberedskap. 

Steinar Hanson,redaktø:t- i "Ny-Tid" gjentok nyLig på et debatt 

møte i stud.samfundet påstandene om at utdeling av morfintabletter 

ville være den beste form !"or sivilberedskap,fordi de levende ville 
misunne de døde. 

Med 0teinar Hanson som lede r av den sivile beredskapen,ville nok 
et slikt profeti ha noe for seg.Men det er innlysende at et godt 
sivilt beredskap,inkludert abc sikre bomberom,vil kunne redusere 

lidel se r og antall døde på en slik måte at å fornekte den sivile 
beredskapen ikke bare er kynisk,men direkte forbryterisk overfor 

mennekseheten. 
Vi som går inn for et sterkt sivilt beredskap må på den andre sia 

ikke ha illusjoner i retning av at et godt utbygd sivilt beredskap 
vi l kunne være noen garan;i mot et stort antall døde og ufattelige 

lidelse r .For det første så vil kanskje atomangrepet komme uten den 
mins te forvarsel.For det andre så vil sjølsagt et bomberom som 
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for de titusener,hundretusener oom bor innafor den r adius oom utset t es 
for f.eks. strålefa re,så vil e t abc sikr a bom;Qerom lcunne bet~r liv 

eller død. 
D- t er vi ktig a t vi ikke l r Ominedag prof e t ene :!. :.ko lj te -; c -
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sjølve det imperiali s tiske sys temet. 

KOMMENTAllliR TIL "MATERIALE OM FOH.SVAR.::iPCLl 'l' " 

Materialet g j entar og forsvarer milit~progra~e~ s te s e 0~ 

at norsk utmelding av NATO " • • • kan bety en forverring av 
Norges situasjon •.• " , og går mot å stille "Norge ut av NA'!'O" 

som en sjølstendig parole i dagens situasjon . 
I polemikken for dette synet konstruerer fo r fatt erne en 
"opposis~ jon" med heller dårl ige pol itiske argumenter: 
Sovjet er ingen krigshisser, representerer ikke den største 
krigsfaren, motstand mot NATO e r like viktig eller viktigere, 

det skal satses krefter på parola , den skal være et hovedkrav, 
vi skal henge oss på r evisjonistenes NATO- politikk osv . osv. 

Samtidig som jeg a tar avstand f ra alle disse oppkons tuert e 
argumentene , er jeg dypt uenia med konklusjonene i for svars
linja til partiet idag . Såvel avvisninga av parolen "A-v.:!tpen
frit~ Norden" som "Norge ut æ Nato" bygger på borgerlige 
teorier om "terrorbalanse" og "avskrekkingseffekt". 

Disse teoriene skal virke ti.l å passifisere de små nasjonene 
og hindre folkenas lkamp for frihet og uavhengighet. I s tedet 
for å legge seg flat for dem, er det vår oppgave å avsløre 
d~sse teoriene og deres reaksjonære karakter overfor massene: 
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Forklare dem at supermaktene og A-vApna er papirtig;e, at vi 

ikke må frykte dem strategisk (aen ta døm dødsens alvorlig 
taktisk) , at det store vil bli styrta av det lille, at en liten 
nasjon kan nedkjempe et stort lande aggresjon, dersom det bare 
våger A reise seg ~il kamp, gripe til våpen og ta sitt lands 
skjebne fast i sine egne hender. (Se ~o: Bind IV s.96-100 , 
Bind V s.320-321 og store hvite s.372) ' 
:.:."'-• 

Vid tilsalør er t eoriene om "terrorbalanse" og "avskrekk-
ing" årsakene t i l krigen, i det de k indirekte hevder at den 
avgjørende årsaken til utbruddet av den ;.verdenskrig ekulle 
være den militære plikevekten supermaktene imellom. Dette er 
en forvre~ng av Lenins teori, som sier at det er ubalansen 
mellom ø-konomisk,:finansiell .2S ll1ilitær ~ styrke på den 
ene siden og teritoriell innflytelsessfære på den andre siden 
s om ·presser fram kravet om omford~ling . (Se f . eks. "Imperial
i amt'!n" s.161) 

En s ituasjon med militær !balanse" eller "likevekt" 
kan ikke i seg sjel forhindre utbruddet av en imperialistisk 
omford~lingskrJg, like lite som en temporær militær 
f ora,It;r.rni:ng, ubalanse dbe eller ulikeTekt i seg sjel av
s tedkommer utbruddet av en slik krig. 

Av.skrekkingataorien ser bare på et sosialimperialistisk 
a~p på l.'forgii>· isolert, istede1; for å vurdere et slikt 
a~ep_ som en ·tfii. a..r eller et ledd i ditn 3. impe.J:ialietiske 
omfordølingskrigen. Norsk utmelding av NATO er etter min 
roehing uten _b~tzdning for tidspunktet til utbruddet av den 
3. im,Peri~xst}ske omforde1ingskrigen. 

ForsvarsvilJ_~n til det norske folket må bl.a . bygge på 
ønsket om å verge den nasjonale sjelråderetten, om nødvendig 
med livet som innsats. Skal vi da IDAG stilltiende akseptere 
at nettopp denne sjølråderet t en undergraves gjennom NATO
medlems-kapet, forbåndal~inga og USA ' s A-våpenstre,tegi for 
Norden ? 

Nei~ Vi må b.ekjempe disse forsøkene på å trel.lbinde den norske 
nasjonen. Dersom Vi ikke ~eiser parolene mot slike tiltak 
som truer nasjonens fr±het idag, vil vi heller ikke bli tatt 
alvorl ig av massene den dagen vi reiser parolen om kamp ~ 
for nasjonens ~rihet - mot aosialimperialietanes inVasjon. 
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