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-rAtl ~tOPP'rJØ~tT 19 ~: 
Tariffoppg jøret i 1gs2 kommer til A bli en hard ~amp . For førs te 

gang siden 1974 vil v i få et f orbund svist oppgjør, med de mulig

hetene det gir for streikekamper mellom arbeidere og kapitalkref

ter. Blandt mange f agorgani s erte er det voksende vilj e til A 

ville ta i g j en ende l av de t som er t ap t i løpet av de siste Ara. 

Den motstandsgn isten s om tentes ved innfør i nga av take t p~ lønns

glidninga med ca 60.000 i politisk str eik og i 'Bryne-opprøret ' 
er ikke slukka, og den kan s l å ut i en s t ørr e flamme ti l vAren . 

Dette gjør tariffoppg j æret 1982 til en viktig politisk oppgave 
for AKP( m- 1 ). Vi bør allerede nå begynn e ~ jobbe mye med denne 

saken , og innsti lle oss på at det bli r en av de alle r v iktigste 

oppgavene for parti e t til våren . 

Det er å pen bart at bor gerskapets su kse:-;s me <'l sin lønnsnec!:-.lap;s

linje i s tor erad må f orkla r es med arbeiderklas~ens r elative 
svakhet. Den aller vi ktigs te sva kheten l i gge r i at borger skapet 

g jennom LO - og f orbunds l edel::;ene har kontrol l over <le sentrale 

organer i fagbevegelsen . De r med bl ir og sA borgerskapet s pol itikk 

propagandert aktivt i nnad i fagbvvegelsen. 

Vår viktigste oppgave i samband me d dette oppgjøret blir 1 utvik

le og organiser e de kref tene som et t erhvert begynne r A øve mo t 
stand mot borge rskapet. Dette må g jøres b~de ved a t vi systema 

tisk sprer vårt syn på tar iff- og inntekts pol i tikken , ved :'\. 
avsløre borgerskapets pro paganda og fo rklare utbyt t inga , 

men også ved at vi organiserer og s amler motstanden slik a t den 

kan få best mulig slagkraft. 

Men samtidig er det klart a~ det ikke kan føres effektiv kamp mot 
borgerskapet, uten at vi også fører kamp mot LO-lede l sen, mot 

arbeideraristokratiet og mot oppo rtun ismen innafær arbeiderklas
sens egne rekker. Det betyr at vi i samband med dette t ari f f opp

gjøret må satse mye på å gjenreise 1cn poli tiske striden i arbe i der

klassen. En smidig fronttaktikk og - samarbeid med de kampvil l ige 

kreftene innafor fagbevegelsen, må derfor forenes med en klar 
markering av partiets politikk f or arbeiderklassen . På den mAten 

kan tariffo ppgjøret 1g82 ogs.:'l g i varige o~ str il tegi s k be tydninf!:s 
fulle r esultate r for den norske arbeiderklassen . 

For DSAU, Finn. 
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UVAt:f7 s ttuASJoNrn r ~Jttt H J ~ HttA-kL~ 
.. 

~~lØStR Vf lv1 ED !lDA2 

Avdeling I2 har godt og vel 4000 medl.eJmer, 
fordelt på 80 klubber. . 
1 de sti:lrste klubbeDe,Siemene NobiS !iJU~.e~ 
det knappt noen organisert virksomhet fra 
vår si~e.Vi har virksomhet i trd1sjonelle 
jernarbeider yrker,skipsbygging og verk
s'ted.industri.Iklubbaammenheng ser dei!: ut til 
at vi klarer oss bra politisk der hvor Ti. 
har folk. 
Dette gjenspeiler seg også en Gel i avdelinga, 
hvor det i hovedsak liltS"ter folk som er pol1 Usk 
engasjer~ eller sitter 1 ledelsen f ork lubber. 
Det moter mellom 30og 90 medlemmer på motene. 
I styret i avdelinga sitter en organisert og en 
sympatisor,av de I} medlemmene,og den politiske ! 
skillelinja går omtrent på 60/40%1 vår åis
favor. 
1 hovedsak får vi~gjennom en bra politikk 
i avdelinga,f.eks forslag til tarif!oppgjoret 
ref i KK. 
-Men er dette fordi vi har ei godt organiser~ 
gruppe aed Ul enhver tid gjennomfart og god 
politikk eller er de~ fordi AP/SV/RKP ikke 

·bar særlig god organisering og spriker i alle 
retninger.Jeg mener det siste er hovedårsaken t 
til at. vi klarer oss bra. 

Hva er iferd med å_skje. 

AP han gjennomgått en stgnasjon/tilbakegang 
somhar reduser-t "Jernlaget." med 50%, til ca 
60 medl.emme:r.-men hvor lenge vil de-tte vare. 
L.SkytBen har allerede begyn~ å mobilisere en 
ny ":!ei dem ut"ka.panje, og hvor er det blit-t 
ay den andre halvparten aT "Jer:;;.lagat"? 
En del dukker opp soa aktive talsmenn for ST, 
hvilke-t; bet1r at. dle nå har talsmenn i s'Vz'e1; og 
klubbformenn. for ihvert:!all 2 s-tore ltedxi~"ter. 
Blant UDglfommen er d:et dukka opp u. '11tf aktiY 
kjerne a...- h--.a? Jo,av NKP'er e., og de elT godt 
organisert til og med. 
Dette betyr ette.r min mening at vi kommer til 
å få store problemer med å beholde Tåre 
posisjoner og også å få gjennomfart vår 
politikk på avdelingsplan. 
Je.g mener val get gir oss et varsko om at vi 
på arbeidsplassene har lagt alt for liten 
vekt på å organisera oss og våre tilhengere 
omkring akp' s poli tikk.Jo'or li ten vek-t på 
rekkruttering. · 
Fraksjoner mangler over hele linja dvs det. er 
gjort forsok på å etablere en frak~joa'på 
avdelingsplan,men det er et ganske dårlig 
forsok. 

4 
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Vi har som mål å overta den politiske ledelsen 
i ~agbevelsen.For å kunne klare det så må vi 
b:egnne å organisere oss :ror deit.n n 
X li u i!Jræm. Vi. må Pa. ne re med•lemmer, Yi d. 
kunne, laga allianser på ~ers og vi må ~gge 
eDitl 1ierk. opposisj.on. Vi må utvikle den faglige 
p'olLtikken Yår • Vi ll;lare!lr ikke die t :te.. V :li fiyt:er 
på gamle tram.ekri t"t og Yi har ikke klart å 
komme v.1..do.ere- :t:ra d.et å ta ledelsen ien del 
klubber .Stagnasjon er de~ som preger oss. 
~del tilli1Bmenn ·er øjolsagt blitt mye 
:l!linkere 1 faglig politikk, men cie-tta er ikke 
nok,og ~re ei mindre viktig airue ved arbeide~. 
De andre sidene er ~orsomt: og glem~. 

Hva er d.e-t vi har og hva trenger vi for å fore 
dette arbeide~ videre: 
I ~ Fraltsjonen':vi må styrke arbeidet med fraksj oner 
for alle VJå.re innafor avdelinga.Fraksjonen må bli 
permanent: og ha em fas~ ledelse. 
2.JI'raks;lonen må et:t.enbver~ utvides av uavhengige 
slik ait vi klarer å stvrke opposisjonen 
tallmessig og politiak. 
3.Vi må rekkruttere.Sturuiesirkel bor kunne komme 
igang innen ut&~gen av oktober. 
4. V1 må disrttter politikk med litt. st.orre 
peli'øek1ii v enn det. Yi har gjort: !ram til idag. 
Ungdommen er i lang 111cl blitt neglisj.ert, av 
oss .HYOr u · de~ bli til. aY Rodi Ungd!om'?De·t . el:' hell' 
Yi bar de storsite mulignetene til å rekrut~re. 
ikke blanit garva AP-i"olk som aldri vil forandre 
innstillig til a~ Arbeiderpar1ii og arbeider
bevegelse er en og samme ting. 

'1:111 111kk • 

Vi bar· et DS/FU som akal ha kritikk for de~ so~ b: 
har skjedd: (ingen.1iing) !ram.til nå.FU bar ikke 
klarit å organisere oss på en måte som kunne 
tjene akp. poli tisk. !'U har ingen konitroll med 
det s om skj ~r i rr.h. J er n og metall·~ 

IVJlmiDIIIr::e'!rmDIIIlE!ili:~~~ilP<.~·Hovedansva:reit 
igge~· i ~~s deit er ~pekt ledelse fo~ en 

fraksjon._ skal denne ha kri tikk for at den ikke 
har· noen org~isj,onsmessig forståelse og den 
mangler også vesentlige studier i faglig 
politikk. 

V~ står ig~en ~oran sp~rsmål om tilbakegang 
eller framgang.Kla~er vi ikke A organise~e oss, 
klarer wi ikk~ å ~ breiere og klarere ~or
s1tåelse for vår pol itikk vil vi gå tilbaka. 

Klubbformann 

i 
l 
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l 

kAMP~ N MOl HØJR!' 1\YVUC.tl 
0LtJTr ) 

• 
l~!~~~~~g~-~Y-~-f~E!~~!!~-~!~å~~~~~ 

:;idcn valgkom-pen sta.rta,har det bl :l!:tt 

en god del roli~~·~mkri~ kampen 

r~o t høyr en.vv iket i pa~.Betyr deit 

Lt linjek2.mpcn er avelutta?-Jeg tror 

~et vil v~rc en alvqrl~ feilslut
ning :7:. trekke en slik konltlusjotl.o! 

For-sjøl om vi ikke bevisst utvik
ler høyre-eller venstreavvik,lever 

pa.ritimedlemmer og ledel s e under et 

konst~:mt samfunnsme ss"ig press soin 
a ldri l !:'. r oss være i fred med "reine• 

lin jer.Vi vil alltid h 2 tendenser t~ 

:l v nkle-til høyre eller til vens:bl'e . 

Vt Ft ec e t å rsmøte og Landsmøte opp

SUfo'..rnerte at høyre var hovedfaren 

f or pa rtiet .Dvs- at partiet el p!'lri ... 

oden h:-•.dde g jort a lvorlige f e il av 

høyre}:· ·rra kter b å de i politiske, org

anisc.torislce og teor~ti ske spø!"si'Q.å.r. 

J::n i ghet en om høyre f Er en ble utvikla 

L j en n om c P. . e tt å r s polit isk krunp . 

I ~t c.rt en a\T d i'Økusjonen v a r mange 

ucnie;e . Men e; jemwm d iskusj on og 

undersøkelse r /studier kom vi på å rs

møte i vå rt d i'litrikt ± f ram ti1 en~ 

uteuun i @1et om a t høyre v a r hoved-fars 

(En pcrsom ment e det ve:i:' feil å lta lle 

uet "rcvisjonistisk høyreavvik"-men 

en iG i n t høyr e ).Pa rtil ed e lsen h a r 

c;je nnom or~~·. nis2.torsik a rbeid og 

~ ol iti~ke d iskusjoner oe s tudier ført 

.:: •J p mot høyre . Vi hc'.r hc>.tt en betyde

lit: m:-·.soebcveg e l soe i r)c• rtiet omkring 

er hovedfere~? El l er -betyr det at 

v:i ubevtsst slakk er av på linjekampetl 

Jeg mener det siste. er tilfelle.Ettez 

m~ men~g står hø1Telinjer fprtø~tt 
sterkt på v iktige områ~er.Slakke; 
Yi av på kampen mot høyre-kan v:i med 

sikkerhet vite at 4en ~~rserlige 
:bm:f'lytels~ ~t~r og Aren for nye, 

store evv~ er t!l~t~ e. 

gy2r-~!~r-h~lr~-~t~r!!_~-~~g? 

Pål Steigan. se i sin ~~retningsinn
leiing på Landsmøte bl.a:"Derfor må 

å rsakene nettopp· være -å finne i 

samf=amesei,ge forhold ••• "-Qg han 

peker bl .a på:"Den massive påvirk..

ninga fra borgerlig ideolågi ••• " og 

"Den DI&JPlX~ ideologi!i!lt• 

offensiven fnrl Soefa'I±!D:pei'ialieme:a,.- ~ , 

a vor st[tr denne påvirkninga og 

pres se~ særli~ $terkt i da g7 Jeg opp· 

f ordrer kamera tene til å undersøke 

det t e spø r smllet, men vil sjøl trekke 

f ram tre omr å der s om j eg l u rer på : 

a .Krig-fredspø rsmå let 

h . Faglige linjer for k amp 

c .Liberalisme. 

J eg vil ilck e her jla ge ei s t ørre ana

lys e av disse tre forholda ,men peke 

på noen p oeng: 

~r!g=fr~~~E~~~~!~!· 

Va lgkampen viste at SV h adde stor 

framgang bl.a pga si linje i "krig

f red spørsmå letn.""'ette h e.r st ilt oss , 
overfor et s terkt ideologisk pre ss: 

S<' !tcn. Len-b cvel!.elsen h:c.r h 2.tt en I n..r1holdet i dette presset er-

tendens til :l stnr·nerc • .detyr det a t - nedtone betydninga av eeet forsvnr 

vi ! ~ ro.n O'l·J sUJa. -t crc ~~ t høyre i kke lenger - nedtone f Eren f:x:v. SosialiJnperiP.limr 
- ncc1t one betydninga o.v 3-vc:cden 
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- :rarbuJIIXJ!XIUUdJ;liJ!Jl n edtone be"t3'9-ninga ~Er det riktig at kl ubbe r og for

imperialismet e orien og g jøre ~g-freii- an inger vi l eder ikke tar alvor l i € 

spørsmå l et t il et spørsmå l om statsled på å mobilisere ma ssen e på medl em~ 

_e;r.es vi~j-~ e l~e r uvilje 
._ Samt-idi g som vi har sette '· 'yoi-da.n 

· .'~- :.~. ;re:Villl jOni.~Jt.~e~e ·111.11 Saeb-~V:S:.fi.t l!!en hEJ 
;.$' ~l!eii q~· Æ;~e~-t!lP.i' :lkke v i a~.' å e't etr~ 

" .. ~ :motoi!:enøi.;,.,:l dag er s i tuaes>) o:r:æn eir 

møter ?g diskusjone.r? At l ike m: [ 

e. ".passive i :fågtoreninga som um .r 

~Qllli~ldemok~t~? 

-Br det r~tga~ ~i er så r edde J 

å mia.t.e l ederpoeill!ij,oner,at vi h f'r 

"tier min meninfs slik i partie·~ at ma.n.t$e a lvorlige t endenøar til å vike tL 

: ;, !!tl! -$t ~~t'ier fra ilnJl e l'i alisl:iske h~Te -i -81iyi-idis~joher-eUer le;: 

, !!li.'; , rut~e:r tyr ·noe,at me.n:~ · !t2t ~re- å te Op~ bN~Qre ting av T t 

at ~ovj t · er xnindre tiggt'esiv eruJt USA, foll'~ bli :ne o'tell),tt, 

e.t . mfi\1'l:6& !~2!: e.t den revisjon ietkontro• Jeg har ~- n svar på di: 

l e ti~ f~ec;fi!l;Htv,e~lsen er åpen f or en sakene ,men enkel t e undersøkelser 

:~:ø:~o411 ~~- ~ ~ .~~ .å;;J!1:1.1l.f4 ~ltP har gij_orf{ t;r.cler ~a,. ~t 'P:&~et på : 
me}l en platttorm som er mot 'begge eren -p! d.;itt .' · ' 'll:,m.r: oss til 
supermakt~ne . _. vike Ullll$ .Stemme'%" · d.&t? 

llrin plste.nd: e~ alts å at på i~il!;je vikt- 1d::2!~l1~!~ " -~-"'", _ 
t:~e polit i~· Oillråde, står v :t; ~&'l' et 
a''terk:t pol itisk prese og vi har s t erke 

~e~etwe.Jr ~ 1,1 å lløfe av fQ;. X':\l!;Vis j a ... 
• ,:.. . , > ,.o'" ~ . jt ..... "' .", 

ni,sme. 

l!;sli~LH!!J.~~-f2L~~E · 
Kampen mot økonomisme har vært rela-

I den nJtor t e ,men 1$:l~re 'ii-ii'il>'"..kelen : l 

l i beralisme-(S• skrif-ter i Utv:-- l f:) 

,åk'b.~t:N•'itl '·· l:!,'bera lism: 

er småborgerskape~a 
egoistiske natur, 
int eresse%" t to~ ' 

t ivt vel l ykke t til nå.Stad i g filer s er en s int e r esser i bskgruhnen" . 

kl art hvor dan vi ha r t ende n s er t il å (Art ikkelen anbefales l) -

ne~t on.e dien revo l us jonære propagandaen I par tiet er det lføttea~t et s to r 

og part ibygg i ng.Men- e t annet område ar problem at mange viser· 'ft e PI'~N 

m.il,ldre diskute r t :Det gj elder v:å r e på l agte oppgaver.n·et g l elde r enb 

· ~1i ef.' i -tag,.ig kamp. · -' - kam~ra: tt ø.o ~lg.Plnne 
- . tl"~.~ 

Kan det være l!lul.ig at vi på dette oJ]lrå deikke lagt og tul~vta1e~ s vik t e 
' • JJ 

u.hngår det harde pl!'e SCM"t :t';re: a~be ider- • e.tte l:le.t ~,l __ ~ sJta»'h m;r& ekst!raar 

aristokratiet og borgerel!ia pet uten a t for kamera ter som jobber med or:>:; 

det får virkminger? s j2n og økonomi. 

-Er det b a re tilfeldig a t vi svært Vii greier ikke å øke partiets ~ · L: 

sjelden hører om stre i ker eller akajone~raft betydelig uten a t d i s ipli~c 

der AKP-ere leder f agforeninga -eller 

klubben? 

s tyrkee.De t te ha r vært x:i: e t : tv , 

s terkeste kor t i forhold til bor 

- St emmer det som enkelte f orteller a t l i ge partie r. Vi må i kke s pill e uc 

fagl ige tillitsmenn får betydelige fo r - b ort.i;ibera l i sme er e t i deol on 1 

deler v/~~re ,friere arbeidssituas j on ~Eør~å~ .Det kan stpd et ee og det 
' n kJempes i Lykke t ill L . r 

ek s tra i nntekter m.m? e J _ . 
~ 
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r·.t ter å ha mottatt og gjennomgått over 50% av lagas rapporter fra 

uiskus jonen om forsvarspolitikk,peker det seg ut 2-3 sentrale pro
Llemstillinge r som går igjen i bortimot WO% av rapportene. 

l nesten samtlige avdelinger er det kameraterti enkelte avd. et 
t'lertall) som er uenig i partiets linj e om "trinnvis" utmelding 
av NATO.Ei l inje som bygge r på en prinsipiell NATO motstand og som 

o 

s om fores lår som et nødvendig førsteskritt å melde Norge ut av NATO'a 
kommand!i, system.Samtidig som dette kravet er knytta til en st;yrking av 

Norge s konvensjonelle forsvar.Et anna innlegg i FK tar fow seg dette 
spørsmålet og imøtegår kritikken. 

Har USA imperialismen styrka seg? 

I denne art ikkelen skal jeg ta opp en problemstilling som of te 
kDnm1er fram i f orlengelsen av kritikken mot part i ets NATO linje.Det 
er en kritikk av partiets vurdering av og kamp mot USA imperialismen . 

·~-tn de l kamerater ser ut til å ville vurde re vår analyse av Sovjet som 

de n oppadstigende og mest aggressive supermakt.Ingen sier dette rett ut, 
men xxærXxmange trekker fram Reagens åpent reaks jonære politikk fo r å 
be lyse økt amerikansk aggressjon ag kritiserer partiet for å under
vurde re dette.Det påstås bl.a. fra flere at Reagens politikk øker 
· ødvendigheten av å reise kravet om full utmelding av NATO nå.Dette er 

jo absolutt ikke sensasjonelle tanker og burde egentlig ikke forbause 
noen • .På den s.k. venstresida i Norge og ellers i Europa er det jo svært 
gangbar mynt å utrope Reagen til verdens fiende nr. l. 

Det hersker sjølsagt ingen tvil om Reagen adm . reaksjonære politikk. 
Vi har da også ganske entydig fordømt USA imp. forskjellige reaksjonære 
utspill og aggressive hensikter såvel i Latin-Amerika (El Salvador m.m.) 
som i Midt-Østen (Camp- David m.m. ) og i Vest-Europa (utplasserings
veataket,neutronbomben m.m.)Det jeg stiller meg tvilende til er om 
Heagen administrasjonens politikk representerer noe kvalitativt nytt 

3oru påvirker styrkeforholdet mellom supermaktene og endrer vår analJse 
a v verdenssituasjonen. 

f'or å få svar på dette må vi stille spørsmålet om USA har styrka seg 
økonomisk,mil itært og om de har utvida inte ressesfæren sin.Jeg vil 
_;vare benektende på disse spørsmåla sjø lom bildet ikke er helt en

tyoig .Riktignok er ikke USA inne i den samme politiske krise som de 
•a r· like etter nederlaget i Indo-Kina og Watergate,men det er et langt 

·'p rang de rfra til å påstå at de er på offensiven.For å belsse dette 

grundig ville det kreve adskillig spalteplass,så jeg er nødt til å 
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b.egrense me@;. 

- USA har lagt "menneskerettighetene" på hylla i forholdet til 

Latin-Amerika og ,kjører mer aggressivt ut med støtte til Gorilla dik
taturene,men resultatet er øku msw••tw• motstand spesielu i Mellom 
Amer~a.USA's politikk blir også kraftig fordømt av deres allianse 
partnere i Y•%•wwx vesten. 

-Camp-David avtalen er blitu en hengemyr for USA's interesser. 
Forhandlingene mellom Israel og Egypt står i stampe og PLO står 
sterkere enn noen gang før. 

- Forholdet til Vest -Europa er dårligere enn på svært lenge.USA 
ønsker å presse igjennom vedtaket om utplassering av nye atomrakketåer, 
men møter en sterkt økende motstand som går langt inn i flere europ
eiske regjeringer.Det positive i dette er sjølsagt større sjølstendighet 
i forholdet mellom Vest-Europa og USA.Det negative er den forsonlige 
holdnoAga til sovjet som spesielt kommer til uttrykk i de sos. dem. 

og andre "venstre" partier. 
: Reagen øker bevil gningene til militæret,men det sk j e r i en si t

uasjon hvor USA gjennom flere år har sakka akterut i forhold til Sovjet. 
Reagens ensidige satsing på å øke atompotensialet vil dessuten ikke 

rokke ved Sovjets styrkeoverlegenhet av konvensjonelle vågen i Europa. 
-Reagens økonomiske politikk med drastiske nedskjæringer på alt 

bortsett fra det militære har ikke gitt de ønskede re sultater for 
Wall streetl:Børskrakket" for kort tid sia illustrerer dette.Samtidig 

så møter denne innstramnings politikken økt motstand fra den je.ne 
amerikaner og Reagens popularitet er dalende.Reagens rentepolitikk 

har også bidratt til å skjerpe motsigelsen til de vest-europeiske 
regjeringene.fordi investeringstakten har blitt kraftig redusert. 

Konklusjonen mmn er altså at Reagens politikk ikke ~ 

ikka nødvendiggjør noen endring av vår anal~se av verdenssituasjonen. 
Det jeg har inntrykk at enkel te kamerater gjør er å forve.ksle Reagens 

utilslørte reaksjonære polit i kk og taktiske "overtramp" med en agg
ressiv supermakt på frammarsj.Vi skal i denne sammenhengen heller 
ikke glemme påvirkninga av revisjonistenes verdensbilde.Men bildet 
av USA som en såra tiger,som riktignok kan vise klør, er ikke endra 
til et bilde av eh tiger i fult firsprang framover. 

Reagen som president øker det faren for krig? 

~ål Steigan uttalte noe sånt til KK like etter presidentvalget i USA. 
Mange vil vel underskrive den påstanden.Tilslutt i denne artikkelen vil 

jeg likevel trekke denne påstanden i tvil.I den sammenhengen tror jeg 
det kan være nyttig med en historisk paraleml med fare for å under

vurdere denne metodens beg-rensninger. 
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•:a r ter adm. blei kritisert fra flere hold for sin ettergivenhets

po J i tikk i forhold til Sovjet(•bl. a. fra Kina).Sjølom det var denne 

r·eg j eringa som pressa igjennom utplaaaeri ngsvedtaket og foreslo prod
ui- . ,Jon av neutronbomba,ikke særlig prog. mao.Før 2.~.krig stod den 
t, r i t i s ke regj eringa med Chamberlain i spissen for en • ekstrem ett.er
~ ivenhet spolitikk i forhold til Hitler Tyskland.Denne politikken førte 
l 1J a t Tyskland kunne innlemme Østerrike,Tsj ekkoslovakia m.m. i sitt 
' t o r tyske rike uten at de andre s to rmaktene pro~esterte.Dette var 
re s ultatet av en politikk som dominerteEuropa fra ikke innblanding

poli tikken i forbindelse med den spanske borgerkrigen og før den tid. 
Hi tlc_ r kunne altså uten fare f or en konfrotasjon med de andre stor
"'"'k tene sikre seg posisjoner og utbr e s in makt og innfl/l[tel s e før 
· · · t uungålige utbruddet av verdenskri gen. 

Ue rsom USA skulle utvikle en lignende fo r sonlighe t overfor Sovjet, 
; Ll ' e ikke de tte i enda s tørre grad oppmunt re til og muliggjøre 

vJ e tisk frammarsj og for tse ttel s e av linja med å ta e t t og et t land ~ 

, ·1: ' t anden min e r altså a t hvi s USA imp . kvesser klørne og ikke opplever 
en langt s terkere svekkelse så vil det snarere utsette enn fremme 
krigen. 

Tankegangen bak en slik påstand e r at Sovjets imp. hens ikte r like 
ljte s om Hitlers blir tilfresstilt ved å ta ett og ett land.For når 

wc:l e t er verdensherredømme,så vil det uvilkårlig føre Sovjet iillll i 

U0A 's interesse sfære.Et USA uten fotfeste i Midt-Østen eller med 
et NATO i oppløsning og et Vest-Europa i en slags tvungen nøytralitet 
pa gl i østove r tilsi e r ikke bare en såra ~ ,men en desperat tiger 
GOm er nødt til å handle eller gå til grunne. 

Det finnes sjølsagt andre og langt mer positive utviklingsalterati~er, 
s om f.eks. et sterkt og uavhengig Vest-Europa med en egen kollektiv 
s ikkerhetsavtale,men jeg frykter for at det er mindre sanns ynl i g. 

De t jeg ser som en motvekt til denne tankegangen er en vurdering 
a v den irrasjonelle faktor som ikke~ er uten betydning for krigaut
oruddet.I denne s ammenhengen ville det kanskje være naturlig å plassere 

owboy- gangste ren Reagen sj ølom jeg personlig tror det er en forenkling. 
ue tte sis te er strøtanker som forhåpent ligvi s vil vekke debatt • 

. nnlegg som i møtegår argumentasjonen i denne artikkelen vil bli mot
•att med takk.I s einere RK vi~ jeg ta opp andre saker fra det inn
null .ne matrialet f.eks. atom opprutninga,fredsbe vege lsen og linj a for 

: ulkekrig. 
Olaff . 
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• ko~Ht~TAfG~ tiL 

''MAr--t:FGt ALE OM ':f::0 12SVA~P0lfi/ L~'. 
/( 

Innledningsvi s vil j eg påpeke at Jeg t viler sterkt på din 

på s t and om at f orf a tterne av "Mater ial e ••• " har konstruert opp 
en opposi a jon. _Men s j øl sagt er de t mulig å være uenig 

i mye av "Materiale •• " uten å ha de refer ert e meningene. 
Oppe. av avd. d_iakusjonene vil ve l oppklare de tte : Reel e ller 
opp-konstruert opposisjon. Derfor kan vi la de t ligge f oreløpig. 

Du går inn !or "Norge ut av Nfl.'l' 0", u t en at dette set te s i 
sammenheng med ei styrking av den norske forsvarsevnen . 

Partiet har klart slått f as t sin prinsipielle motstand mot 
NåTO. Det er en ulikeverdig allianse, den tjener primært USA. 
På lang sikt g~r vi inn !or utmelding, mendet må sk j e i for
bindelse med ei styrking av forsvaret. På kort sikt gå r vi i nn 
for å gå ut av rommandosyetemet. 

Du benekter i ·· ke at medlemskapet vil ha en avskrekkende 
virkning overfor en angriper !ra øst. NåTO vil ~tte støtte 
Norge ved et isolert angrep på Norge. Vi har alte~ valget 
mellom to onder: Den begrensede avskrekkingaeffekten medl ems
akapet gir, eller vi kan gi o ~p dette vernet•*• • uten at vi 
har begynt styrkinga av invasjonsforsvaret . Øns ker du en 
s ituasjon som kan stille oss på linje med Finlanj? 

Du spør om at vi stilltiende skal akseptere at sjølrådoretten 
undergraves gjennom NATO-medlemsskap, forhåndclagr~ng og USAs 
A-~ponøtrateg1 for Norden. Saken er jo at partiet lengø har 
bekjelilpet disse angrepene på sjølråderetten. ~1en såvidt jeg 

kan foretA kan ei øyeblikkelig utmelding E>om du g~r inn ~or 

bringe oss ~ra a sken til ilden. ~ 0 N /\-fAN 
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