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LEDE.t: . PAnlET5 lNNRETNING- R\ ARe,EIVERKL~5.SEN 
AKP(m-1) er et arbeiderparti, Hvorfor?? 

Fler~ 
0

gange.r h,ir led~lsen tatt sjølkritikk for mangfende prioritering av job

binga med arbeiderklassen. Landsmøtet har kritfsert ·m'angle~de prioritering, 

og ·på inneværende partiplan er ·partiets innretting på arbeiderklassen og det 

fagiige arbeidet en prioritert oppgave. 

Samtidig med dette veit vi at _industriproletariatet utgjør en stadig syn

kende andel av befolkninga i Norge,-. Videre innføring av. data-teknologi vil 

også Øke denne utviklinga bo.rt _fra manuelt. ind'!stri arbeid. SV-ledelsen 

t:Yk.ker ·boka ".Farvel til prolHariatet" .. til sitt b,:yst og har gjort denne 

parola til en av sine hovedrettiings.l,in)~r fo r; arbei~et. 

Grupper som lærere, hels1;personell ,intelektuelle bgr utsau for s tadig 

hardere angrep både på levestandar_d og arbeidsforhold, Funksjonæ:-gruppene 

øker i antall. Arbeiderpartiet (i likhe t med SV) er s tadig mer opptatt av "d e 1 

KYE gruppene.". 

Betyr ikke dette at ogs·å vi må konsentre re oss om disse gruppene, at arb

eiderklassen ikke lenger har den sannne betydning i de t nors.ke .samfunnet1?At 

det er en nødvendig og riktig utvikling at arbeide rklassen utgjør en stadig 

mindre %-andel av partiets m.ed lennner1 

Jeg mener~- Sjølsagt skal vi også jobl>e med ·andre grupper1lllasser enn 

industriarbeidere og arbeidere generelt,. men vi må jobbe ennå -hardere for å 

innrette parti e t på arbeiderklass e n, på å få arbeidere til å utgjøre en stø

rre and,-1 a., "artie ts medleimner. 

Arbeiderklassens histo riske be tydning - som den eneste virkel ige revolu

sjonære klassen, .den ene s te som kan knuse all undertrykking - er ikke endra 

siden Marx og Enge ls· skreiv "Manifestet". Klassens sannnensetning , størrelse 

mm ha r endra seg, og vil fortsatt endres, me n det er ikke det som avgjør dens 

betydning. Marxismen har ~ ist at arbeiderklassen er den eneste som kan styrte 

borgerskapet og opprette det klasseløse samfunnet, Derfor er arbeiderklassen 

viktig, derfor må vi hele tida vurdere vår politikk, medlemssallllllensettninga 

o.l. mhp arbeiderklassen. 

Uten en solid andel arbeidere i partiet vil vi bli stående utafor når 

klassen kommer i bevegesse. Vi vil lett vakle i forhold til strømninger inna

for arbeiderklassen og for politiske tendenser i folket som helhet. 

Vi må analysere kalssenes utvikling i Norge. Vi må studere endringene i 

sannnensettninga av arbeideklassen, hva betyr de - hva vil Økt bruk av Data 

bety?? Har den generelle Økingen i utdanningsnivå hatt betydning for arb. 

klassens slagkraft - har den tappa klassen for viktige (alle?) lederemner?? 
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Dette må vi studere/vurdere, men ut fra det jeg mener vi alt veit om arb.kla

ssens betydning må vi idag jobbe for å rekruttere flere arbeidere, kjempe 

for ·at de aom idag er i proletariatet blir i partiet og i klassen, 

Hvis vi er enige om betydninga av arbeiderklassen feint generellt, er det 

bra , men ikke nok. For alt er ikke bare bra sjøl om vi er arbeidere. Vi har 

idag mange tillitsmenn/kvinner i partiet, tildels med store/viktige tillits

verv. Disse blir hele tida utsatt ofr et press fra borgerskapet. Dette presset 

påvirker ogal resten av partiet, I NKP utvikla de faglige tillitsmennene seg 

til å nærmest bli en "stat i staten", Det er sjølsagt en fare for at det skal 

skje hos oss ogsl. Derfor ml vi være obs på den politiske linja. Fører vi en 

revolusjonær politikk eller er vi bare revolusjonære i navnet og setter en 

reformiatisk politikk ut i livet?? 

Ut fra vår manglende verving i proletariatet, og tildels menglende kamp 

med kamerater som vil gå over i småborgerskapet, roll vi også stille spørsrolll 

om hvor dypt vår fcrståelse for arbeiderklassens betydning egentlig stikker. 

Er arb.klassen lidende , er det så"hardt" at mange ikke klarer dl!t? Må vi ha 

intelektuelle utfordringer i arbeidet?? Skal vi bruke hjernen vår for jobb/ 

arbeidsgiveren eller for arbeiderklassen?? 

Er det nok at vi "ordner og fikser" for folk, trenger vi ikke vanlige 

arbeidere som medlemmer? Trenger vi ikke deres hjelp til å legge opp de pol

itiske linjene?? Vi de skape problemer for oss, for avdelinga? Kanskje de er 

uenige i den linja eller den praksisen vi har som tillitsmenn? Kanskje 

klarer vi ikke følge den oppsatte planen, ja kanskje det ikke engang er nok å 

ta innledningene"på sparket" lenger hvis vi får med nye folk? 

Jeg trur vi roll tenke gjennom dette. Hvorfor verver vi ikke, og hvorfor 

forlater endel kamerater(spes, fra arbeiderklassen) partiet relativt raskt? 

Heldigvis· er ikke bildet så svart som det kan virke, Det siste året har det 

blitt verva endel arbeidere i vårt distrikt. Dette må stå som en utfordring 

og en spore til oss alla. Vi trenger flere, mange flere arbeidere i partiet. 

Til slutt. Dette er en diskusjon som er viktig for h e le pa r tie t, ikke 

bare for oss i arbeiderklassen, Avd. som organiserer forlk som ikke er i 

arbeiderklassen må diskutere betydninga av arbeiderklassen, Legger vi for 

mye vekt på arb.klassen? ? De må også diskutere hva de kan gjøre mhp partiets 

innretting på arb.klassen. Det betyr ikke at lærere først og framst skal 

jobbe med å rekruttere vaktmestere og rengjøringsassistenter eller utvikle 

politikk for dem. Men tidligere har slike avd hatt ansvar for å selge KK og 

dele ut lØpeseddler ved _!'p.esi_elle industriarbeidsplasser. Kan dette gjentas? 

Det er vel også slik at de fleste arbeidere i Noreg bor. Dvs vi kan finne dem 

i boligområdene. KK-salg og anna politisk arbeid i boligområdene er viktig 
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for 1 rekruttere arbeidere. Hva kan dere gjøre med det?? 

Tr ygve , på oppdrag fra DSAU 

Diskusjonen som skal gjennomføres i alle avd : i vå r, skal ta utgangspunkt 

i fØlg~nde materiale: 

Frivillig:: 

-Notat om partiets innretting på arbeiderklassen 

{bilagtil TF august -82). 

- Det kommunistiske Manifest (Marx og Engels) 

Leder fra Røde Stjerne, organ for RU(står i dette Ft 

- Leirs innlegg i FK--mars(j, fr . også vedtak fra Distr . 
årsmøtet fra FK) 

- Røde Fane· nr 7/80 og 3/81 

- De 2 siste nr av 1-(.ateriafis_ten (en debatt om. Hernes 
KolbJørnsens · og Knutsens bok om Klassestukturer 
og klasseskiller i -Norge,) 

Avdelingene må levere rapport fra diskusjonene (med eventuelle ved'tak :Hva ska . 
dere gjøre?) i Juni. 

Spørsmål til diskusjonen: 

1. Er arbeiderklassen den ledende klassen i Norge i dag? Ev. hvorfor/ 
hvorfor ikke. 

2. Er utviklinga med en synkende arbeiderklasse andel Ivis av medleuaene 
i partiet en trussel mot partiets eksistens som revolusjonært (arbeider ) 

parti.? 

A)(for avd i arb.klassen) 
Hva må gjøres for å snuutvillinga mhp arb.klasse andel ? Er det idag 

mulig for~ å rekruttere arbeidere? Hva er det største hinderet for 

å rekruttere? 

Hvor stor betydning har feilaktige linjer i krisepolitikken /manglende 

utvikla krisepolitikk for manglende rekruttering ?(j .fr Aeifs artikkel 

i FK i Mars) 

B) (for avd "utafor" arbeiderklassen) 

Hva skal avd utafor arbeiderklassen (lnere, universitet, ixBKx osv.) 

gjøre for 2 styrke partiets innretting på arbeiderklassen?? 
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" IHttmTitfG-A ffi Meflorn{~ - ff.It 1:V~ 1N'TErnOL.At> · 
Under belltningsdiskusjonen ble det reist en debatt som lenge har stått i 

organiaasjonen: Hvilken ungdomsgruppe skal RU innrette arbeidet mot? 

A Ile var enige i at innrettinga på den videregående skolen med hovedvekt 

på gymnasa har vært riktig. Men begrunnelsen var forskjellig. 

Noen la storst vekt på at pil gymnasa går elevene i 3 år. menø a~dre la 

hovedvekta på at det der er storre politiskk interesse enn blandt noen annen 

ungdomsgruppe. Men noen mente ogsil at vi likegodt kunne prioritere 

yrkesskolene og oppnil de samme resultatene. Dette er en viktig uenighet 

som vil ha stor betydning for hvordan vi tenker oss Rod Ungdom i åra 

framover. Jeg skal derfor legge fram mitt syn. 

Med dl'n okonomiske krisa• som nil blir stadig verre, så vil også klasse 

og sosiale skiller blant ungdommen tre klarere fram. Vi vil få en stor 

gruppe arbeidsledig 'tingdom som vil f~-le at dette samfunnet ikke har moe 

· å gi 'dem. Arbeiderungdommen vil bli pressa av lonnsnedsslag og trua av 

av arbeidsloshet. Ofte finner vi disse ungdommene på fritidsklubbene og på 

gata. 

Vi vil også ha en stor gruppe skoleungdom, spesielt gymnasiaster, 

som etter skolen vil stå bedre rusta med muligheter for jobb hvis de tar 

videre utdanning, En stor del av gruppa kommer fra det intellektulle· 

småbor·gerskapet. Noen mener da utifra dette at RU nå i storre grad må 

prioriterearbeidet blant den ungdommen som er mest undertrykt, arbeids-

lose og arbeiderungdom. Det er denne ungdommen som kjenner tndertrykktnga 

på kroppen og som utifra dette onske:r forandring av systemet. 

Men her stemmer ikke teorien med da17ens yfrkelie;het, Det er et faktum 

at vår framgang kan spores tilbake til gymnasprioriteringa og at vi i mye 

storre grad får gjennomslag for våre ideer der enn blant arbeiderungdommen 

og arbeidslose, Jeg tror hovedårsaken til dette er sånn: Skal du ta skrittet 

og bli med i en organisasjon som har på programmet væpna :revolusjon 

og . sosialisme, så krever det kunnskap om samfunnet som hsitorie, filosofi, 

ideologier osv •. Men denn kunnskapen kan du ikke få uten at llllu setter deg 

ned og leser boker. Og nettop dette er arbeiderungdommens og de 

arbeids loses svake side, mens det er gymnasiastenes og de intel 'ektuelle 

småborgerskapets sterke side. Dette tror jeg er hovedårsake~ idag til at 

RU etter en stund har problemer med å holde på arbeiderungdom. (Og 

her tenker jeg ikke på sjolproletariserte gymnasiaster). 

Altså krever organisasjonen i praksis at du er teoretisk og intellektuelt 

interessert. Dette er :irsaken til at gymnasiastene utgjor en stadig storre 

og mer stabil del av organisasjonen. De utvikler seg også :raskere som 

ledere i RU. 
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Her står ofte motsetninge~e, og jeg synes at mange i denne debatten 

lukker o'ya og henfaller til "folelser" i ons~et om at vi skal· og må bli 

flere Arbttiderungdomme_r i Rod Ungdom. Dette- h :; r også -de·lvik fort til 

· e·n 11jolfornekte~de: holdning blant våre, gymnasiaster: ' 'Vi ' kommer fr a 
,., . . . . 

småborger~kapet og , borgerskapet. Vi __ er de , ressurssterke ungdom'me ne. 

E ; ·det ;~ss RU 'skkal 'slåss for?" og så blir konklusjo·nen.•at" ,vi må innrette 

. oss på den , "vir~e lige undertr_y.kte ungdommen"·. 

· Slike holdninger er svært uheldige • . I verste· fall k"an det fore "til 

dårligere arbeid blant gymnas_iastene og .det .vi har oppnådd kan bli rasert. 

I stedet for slike holdninger _bor folk være stolte over å latt et ~nhet 

klassestandpunkt, at de _har bestemt s_eg for--å slåss for ·de urrcie•rtr.ykte 

i den ·3. verden og for den ungdommen som !mr ha.ulest ramma' av krisa. 

At de bruker sin kunnskap om samfunnet til å forandre samfunnet og ikke 

tilpasse seg det. Vi må se på oss sjol som ledere blant ungdommen, og 

så ær vi på _lengre sikt pro ve å utvide arbeidet til også arbeidslose ;,g 

unge arbeidere. Likevel tror jeg at gymnasarbeidet alltid vil utgjore 

den viktigste delen av Rod Ungdoms arbeid. 

Jeg håper at dette innlegget kan starte en debatt om disse sakene· fordi 

det er av stor strategisk betydning for hvordan vi tenker og for Rod Ungdom 

i åra framover. 

Karl 

Borgerti~ lndsllv. 
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ITF-materialet til Bere<lsakapsdiskusjonen kan vi lese folgende: 

"Arbeiderklassen, den atorste klassen, den mest utnyttede, men iamtidig 

ogsi den best organiserte l' ! '•) klassen - hvilken framtid har den under et 

lydrike Sovjet? Hardere utbytting, hardere undertrykking --- ~ette veit 

den norske arbeiderklassen og derfor vil den ogsi utgje.re ryggraden i 

_motstandskampen". 

Er det ikke denne typen firkanta analyser som partiet ni forsoker i 

kvitte .seg med 7 Dette er onskedrommer i marxistisk språkdrakt. Jeg 

. . trudd_e .vi ni skl!lle fi en beredskapsdiskusjon for å ta alvorlig pi mobiliser

ingen av arbeiderklassen ( og oss sjoll ~ot den kommende storkrigen. 

U,n4ertr.ykkin_g avler motstand - Ja.Vel; Men det er et langt sprang her

a til den slutningen. -som TF trekker. Det finnes mange former for 

: tstand (·pasifisme .!. eks) og ryggraden ·kommer litt an på hodet som 

s-Jtter på toppen - om vi går Milorgs eller folkekrigens vei. Også under 

forrige kr-ig -.var arbeiderklassen den stor ste, mest utbytta ••• osv, men 

fllO~s.tandskampen var l all hovedsak borgerlig. 

';'u :aom vi aakl ha framung under en okkupasjon, så er vi nodt til i 
for å vinne oi;ip11utning om vår linje for folkekrig, Vi er nodt til å 

jobbe for å bryte ned den folkefiendtlige pasifismen som NT A og andre 

likes_innede "freds"organisa;j oner sprer, og vi blir nodt til å bekjempe 

det massive samarbeidskjoret som vi kommer til å hore fra borgerskapet 

og ikke minst mot LO, s ''ansvarlig holdning". 

Dette _mi jo være noe av vitsen med beredskapsdiskusjonen, og d a er de t 

farlig å t~o Ill('< vi får med oss flertallet av det norske folket i utgangspunk

tet. 

l Trondheim er det 200 medlemmer i Trondheimsavd. av NT A, iflg. 

t ormann Handvin ( i arb. avisa) Vi burde altså være sterke nok til å 

hamle opp med dem i propagandakrigen på lokalplanet. Verit ikke på 

okkupasjonen. Benytt borgarpressa mens du har anledning. 

Jeg enstiller til alle medlemmer om i delta i den offentlige freds

og sikkerhetsdiskusjonen. 

Per 
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Overs ikt over tilleggsmatriale til beredskapsdiskusjonen fra DS. 

\d s pm.1 i diskusjonsopplegget: 
a )Trøndelag s om s trategisk nøkkelområde· 
b )~orsvarets oppbygging generelt og Trøndelag spesielt 
c)Angrepet på Trøndelag - et krigsspill - premisser og begrensninger 
d )Svakheter ifors varet av Trøndelag og våre krav til styrking av for~ 
s varet. 
e)Ordforklaring 

Ad spm ? i diskusjonsopplegget: 

f) Over sikt over opps lutning i va lg for de revisjonistiske partiene, 
g )Overs ikt over revi s jonistenes pos i s jone r og innflytelse i fagbeve

gels en ! Trondheim m/kommen t arer 
h) Over s ikt over me dlems tall 1 de viktigste masseor ganisasjonene med 

kommentarer. 
)Overs ikt over t i l s lutning til Solidar itet Norge-Polen i Trondheim 

j )Oversikt over fred s bevegelsen i Trondheim med kommentarer. 

a - j går u t i et eks til alle medlemmer. 
I tillegg t il styrene/laga: 
- Skriv om innr e tninga på diskus jonen {prioritering),rapport fris t er, 
samt kommentarer til oppfølgings punktene a - g på s 16 i TF - bilaget 
-En framst i lling av de viktigste linjemotsigelsen og spm. som er reist 
s å langt i diskusjonen. 
- Eget rapportskjema over hvor mange som er mobilisert i den enkelte p. 

avdeling. 

I -
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ad a) Trøndelag som strategisk nøkkelområde. 
NBl E:i presisering om tall og militære opplysninger:Kun åpne,skriftlige 
kilder er brukt i dette matrialet. 

I denne framstillinga vil vi de~s se på Trøndeiag" og Midt.:.Noige som en 
enhet og dels 'konsentrere 'oppmerksoll'.heten om' Sør- '.L'r ~ncielag _og ·:.r~·~nqheim., 
Militært og strategisk er lansdelen en enhet.Som .• midtpu~kt .og-tririciele,ld ,, . 

mellom N-Norge og S-Norge, så vil kontroll over Trøndelag være he'it ~Y~i~ . .. 
rende for en angriper.Trondheim som senter · i reg1on_en ;~v~l :·øk~'h-omi;sk, .. 

. ; , ·' - . . ·. \ ";, . , . ., . . 
administrativt,militært som kommunikas jonsmessig står helt sen.tralt. .., . 
Spesielt viktig er Trondheims betydning og muligheter som .hi~.ht·,v~~:\. 
ikke tilfeldig at Hitler -Tyskland pekte ut Trondheim som sin maritime: ·· . 

hovedbase ("Festung Norwegwn") hvor bl.a det storstilte por:c1_~n_leg~e~,,. , ·. ,,, 
inngikk. 

. . 

Inntil 1970 hadde ikke Sovje t sjøstridskrefter til. å: gjennomfør~· en· stor 
. ' .. . ; .... ... . 

stilt invasjon langs norskekysten.Inntil da var N-Norge~i den grad det 
var aktuelt,den mes t utsatte del av Norge.Etter 1970 har vi vært . vitne 
til en kolossal Sovjetisk styrkeoppbygging,ikke ~irist av marineenheter 
på bl.a Kola. 

I heftet":lrig i Norge " heter det på s • 15 at"Trøndelag .er .et -·langt 
viktigere område enn Troms".Dette er en oppfatning den norske forsvars
ledelsen med stats;åd Sjaastad i spis~en ikke deler.Det~framgikk tydelig 
av forsvarsministerens nylig avgitte utalelser (bla~ gjengitt i Adressa) 
hvor han tviholder p~ den reaksjonære .tesa om N-Norge som vårt strategis· 
viktigste område . 
Likevel er det klart at det såvel innafor forsvarsledelsen som i tone
angivende Nato krets er er en voksende erkjennelse av Trøndelags strategi 
ske betydning.Dette framgår bl.a. av det faktum at flere store Nato øv
elser,fra Team-Work til årets Viking i Rørostraktene(den første · i inn
landet) har vært lagt til regionen.I tilleg kommer plasseringa av de 

amerikanske forhåndslagrene i N-Trøndelag. 
Det virker m.a.o. iallefall innafor deler av Nato som om man innser at 
N-Norge lett vil kunne falle og at forsvarslinja flyttes fr~ Indre 'l'roms 
og Skibotndalen og til Trøndelag. 
Men hverken Nato eller den norske forsvarsledelsen er villig til å trekke 
de nødvendige tiltak for å kunne møte en slik situasjon.Det framgår bl.a 
av at det ikke eksistere planer om stående styrker i Trøndelag og at 
planene om å overføre feltbrigaden i IR 13 med Steinkjer som standkvarter 
fortsatt står ved lag. 
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DET MILITÆRE FORSVARET I N( ,RGE: 

Det mil. forsvaret består til enhver tid av ca. 35.ooo personer: 
Vernepliktige/ vervede: 12.000 
Befal/ Offiserer: 13.000 
Sivilt 'ansatte: I0.000 
Hvert år innkalles ca. 25.000 til sesjon, av disse blir ca. 30 % 
fritatt ·for militærtjeneste, resten ca. I?.500 fordeles slik: 
Hæren: 6.000 . . 
Lui'tforøvar: 3.000 
Sjø.forsvaret: 3.000 
Heimevernet: 5.500 

Mobilieringshæren består av ca. 205.000: 
Feltavd: , ao.ooo 
Lokalforsvarsavd: 40.000 
Heimevernøavd·: 85.000 

Skjematisk framstilling av forsvarets oppbygging: 

Forøv.Det. 

Forsvarets overkommando (FO) 

Forøvarskomm. Sør-Norge 
FKS 

Distrikskommando Trøndela 
DKT 

Forøvaradijtrikt II 
(FD-Il) 

Møre o Romsdal 

Forsvarsdist. 12 
(FD-12) 

Sør-Trøndela 

Nord-Norge 

Forsvarsdiat. 13 
(FD-13) 

Nord-Trøndel 

DKØ DKS og DKV er Diet.kommandoene for Østlandet, Sørlandet og 
Vestlandet. Skjemaet viser oppbyggitagen av forsvaret ned til 
Forøvaradist.nivå bla for FD-I!. 
Hvert av forsvarsdistriktene skal 
moblliaering. 

Den ekjematløke framstillinga som er 
ror Luftforsvaret og Sjøforsvaret er 

stille en feltbrigade ved 

satt opp gjelder for hæren, 
det lllldel forskjeller. 
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Sk ematisk framatilli av en Feltbri ade: 

Hvert Forsvarsdistrikt skal sette opp en Feltbrigade ved 
mobilisering. ca. 5.000 mann.) 

Feltbrigade 

3X Infanteribataljon _, .. IX . FeltartilleribJit 
ca. 750 mann 

3X 

3X Geværtropp 
Ca 35 mann 

IX 

IX 

IX 

Støttekom 

Støttetropp 

Støttelag 

. Saml:>andskompani 
Transportkompani 

. Eto,, e:t;·c.-.•• 

Stab13kOJD 

! Stabstroppl 
. . . i , _ 

Troppastab 

Lagfører 4 Geværme · MaslcingeTærgjeng 

øcl9 
Militære betegnelser: 

( Se: "Geriljakrigføring i Norge" Okt. s. I72-I79) 
A1!C-våpen:Forkortelse for atomvåpen, bakterologiske våpen og 

kjemiske våpen. 
Artilleri:Fellesbetegnelse for forskjelliege typer kaaoner og 

haubitsere, ikke rekylfrie. Selvdrevet eller tauet. 
Divisjon: Militær avd. Norge: I5-20.000 mann, kan beøtå av 2-4 

brigader og støtteenheter. Sovjet: II-I•.ooo mann 
~ Intendantutstyr: Utstyr som ikke er av våpenteknisk karakter. 

Eks. Uniformer, ski, ryggsekker, ol. Unntatt er mat. 
Luftlandetropper: Avd som er spesielt trenet og utruøtet å frakteø 

og angripe luftveien. Landsettingen kan skje ved helikopter 
og transportfly eller ved fallskjermslipp fra . samme typer 
fly. 

Marineinfanteri: Soldater som er øpeaillt utrustet og trenet for å 
angripe sjøveien. Har ofteøt øpeøielle kjøretøyer og 
landgangsfartøyer. 

MERK: Samme betegnelse har ofte litt forskj.ellig betydning i 
forskjellige land, et n-0røk kompani er ca I50 mann, mena det 
i Sovjet er på ca IOO mann. 

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

Stab



adb) 
Luft!o..!:.l!_Taret i Trøndelag: 
H"""'ørlandet Flystasjon er det idag stasjonert: 
En skTadron Starfighter Jagerfly, 338 Skvadron, 
en skTadron redningshelikopter, 330 SkTadron, 
Orion oTerTålmings.tly. · 
I nær framtid skal det stasjoneres en sklladron F-I6 jagerfly, 
RadaroTervålmingsflyet E-3 Sentry { delavak. AWACS-Systemet} skal 
delvis baseres på Ørlandet. 

På Værnes Flystasjon er Luftforsvarets skole og øvingsavdeling, kun 
øvingsfly er stasjonert der. 
Røros har sivil flyplass, jagerfly landa der under NATO-øvelsen 
vinteren -83. · · · ·· 

Luft.torsTarets varslingsanlegg: Gråkallen, Lorang C pluss Ome·ga! 
Luftkrigsskolen i Trondheim. 

Sjøforsvaret i Trøndelag: 
Hovedkvarter i _. Trondheim. 
Kystvernartilleriets fort i innløpet til Trondheimsfjorden. 
Marineenheter: Ubåter, torpedobåter, kanonbåter, mineleggere, 
minesveipere, _f;rf:!gatter, korvetter. 

NATO-anlegg -i Trøndelag: 
Varslinga og radaranlegg: NADGE-systemet, Lorang c, Omega. 
De amerikanske .forhåndslagrene i Nord-Trøndelag, tyngre materiell 
:!or en brigade. 
ForsYJlingsanlegg/ tankbase på Nordstattland, sørvest !or Naaao•. 
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Ad c) Et ·tenkt angrep på Trøndelag 
Premisser og .begrensninger: 
I dette tenkte angrepet som her legges fram er opplysn.ingene ·om de 
sovjetiske styrkene henta fra heftet -"Krig i Norge".0pplysningene 
om de norske forsvarsstyrkene er \fela fra heftet -og· dels fr.a andre 
åpne kllqer.Det er ma:n&ler og svakheter i dette . ma_trialet.-Vurder li 

det kri tisk · o.g ko;n med kommentarer og endrings/tillegsforslag. 
I dette .bildet forutsettes ·det at den norske regjering sender ut 
en klar -mobil~seringsordremed 2 dagers varslingstid.Angrepet .er 
tenkt som et -reint konvensjonelt - angrep bruk av abc våpen trekkes 
m.a.o. ikke inn.Konkretiseringa på Trøndelag er i så måte . i tråd . 
med eksemplet i heftet. 
Det er to åpenbare ·begrensninger 1 dette· tenkte angrepet.For de:t 
første at bruk av. a:t>c-våen utelates og for det andre a,t det norske 
borgerskapet ·-sender ut en klar mob.ordre og står på den.Sannsyn
ligheten forkapitulasjon enten før eller etter bruk av f.eks takti 
ske a-våpen er absolutt tilstede,men i dette tenkte eksemplet 
velger vi å se bort i fra det. 

Sjølve angrepet: 
Vi går inn D-dag om natta.En sovjetisk marinestyrke bestående av 
en krysser,tre jagere,åtte freg~tter,seks korvetter pluss ubåter 
med tilsammen 2500 man er på vei fnn mot Trondheimsfjorden.De ut
settes for bombing fra lufta av norske F-16 jagere.En sovjetisk 
fregatt senkes,2 av våre fly skytes ned.Fiendtlige jagere tar opp 
kampen i lufta. 
Inn i Trindhe!msfjorden møter marinestyrken motstand fra :Bret,tingen 
og Hyenes fort.Et fl jagerskip senkes.Kystforta er sprengt inn i 
fjellet og er nærmest uintagelige festninger fra sjøsida.Omfatten-· 
de bombing fra fly og ilandsetting av marinejegere nedkjemper forta 
Seint på D-dag kl~pper de sovjetiske styrkene til kai 1 Trondheim 
uten å _m~te motstand.I tillegg til de nevnte tap' ~r eh ubåt og 
2 korvetter satt utafor enten av miner eller torpedobatteriet på 
Sørviknes. 
Ørlande~ er bomba,Værnes er satt ut av funksjon av sovjetiske luft
landestyrker.De norske luftforsvarsstyrkene,dys jagerskvadronen med 
F-16 flya og. luftartilleriet er nedkjepa.2 norske mar~nefartøy,en 
fregatt og en kanonbåt er senka i kampene i Trondheimsfjorqen. 
Dermed er skallforsvaret av Trønderlag brudt sammen allerede D-dag. 
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Ad c) forts. 

Med 2 dagers varsling og kun en mobiliseringshær,vil bare deler 
av mob.hæren iTrøndelag være operativ på D-dag.Arsaken til at 
mob. går tregt skyldes i tillegg til svakheter ved mob. ordninga, 
fiendtlig sabotasje av sentrale kommunikasjonsmidler,samt en 
panikkarta og kaotisk sivil evakuering fra de store byene. 
~jølQill fi besetter Trondheim by og forbereder mo~tak av forsterk
ninger,så er byen som bruhode fortsatt for svakt.hltbrigaden i 
IR 12 med støtte av feltartilleri og en mindre stri:dsvogn enhet 
går derfor mot Trondheim D-dag + 1.Framrykkinga vanskeliggjøres 
og forsinkel:l av kra1·tig bombing fra sovjetiske jagerfly og p.g.a. 
masseevakueringa fra byene.Feltavdelingenes mangel på anti-luft.
skyts g jør dem svært sårbare. 

Samme dag er .det kamper rundt Værnes lufthavn mell011l en lokal
forsvarsbataljon i IR 13 og sovjetiske luft1.andestyrker. 
Seint på D-dag + 1 an.kommer fi troppeforst.erkninger fra 77 Garde 
divisjon samt tyngre våpen og forsyninger 1'rondheim.Store deler 
aT den s ivile norske administrasjonen er allerede tatt i forvaring , 
Enkel te av våre militære avdelinger har overgi t :t; seg og andre er 
nedkjempa. 
Flere utviklingsmuligheter er tenkelig videre i dette tenkte an
grepet,men med et fi bruhode i Trondheim og det no.reke ak:allfors
varet nedkjempa,så vil kampene på de indre linjene tør eller 
seinere avgjøres i sovjetisk favør.Dette forutsetter sjølsagt at 
cakkupasjonen bar gått helt eller delvis etter planen i resten av 
landet. 
Ad d) ~vakheter i forsvaret av Trøndelag og våre krav til styrk
AA& av dette forsvaret. 
Det angrepet vi bar framstilt ovafor er prega av at vi fortsa" 
er amatører på dette området.Eksemplet er likevel godt li.Ok til å 
illustrere de viktigste svakhetene ved invasjonsforsvaret gener.,, 
elt og i Trøndelag spesielta 
1)Kystfortas manglende evne til å motstå angrep fra l.uft og land. 

Bærforsvaret og antiluftskytset er for dårlig. 
2)Dea raske nedkjempinga av flyplassene avslører det elen~ige fly-

plass forsvaret vi har. 
J)~vakheten ved at. vi ikke har stående styrker i Trøndelag,samt 
våre nåværende feltavd. og lokalforsvars avd forelda og. mangel
fulle utrustning. 

4)Dei elendige sivilforsvaret fører til kaos og panikk blant 
sivilbefolkninga. 
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Ad d) forts. 
Dermed er vi framn.e ved spm. 01n hvilke krav vi i første rekke 
skal stille til styrking av forsvaret i Trøndelag: 
1.Stående styrker i Trøndelag 

Trolig rett å s:til.le krav om en sia.ende fel tbrigade(5000 mannJ 
basert på vernepl iktie;e soldater.;:,amt gå imot overføring av 
mob. b~aden i IR 1) til Ill-Norge. 
2.Styrk flyplassfors varet med rakettsystem. 
fret som vurderes av Storting og r egjering i dag· er det amerik
anske Hawk-systemet.Det franske RoLand syst eme t . er ogs.å inne 
i bildet. 
J.~tyrking av kystforsvaret. 
Samtlige kystfort må bemanne s til enhver tid.Av de · )6 kystforta 
vi har i Norge,er kun½ bemanna til enhver tid.For Trøndelags 
vedkommende betyr dette krav om 1·ast bemanning av Brettingen 
fort.Dessuten må vi' kreve bedre nærfors var og antiluftskyts. 
4.Styrking av den sivile beredskapen - Bygging av A.BC sikre 
lromberom.I dag dekker bomberomma kun 10% av Trondheims befolk-
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Den politiske/sivile .delen knytta til SP!D. 2. 

Målsett.inga vår er å kunn·e legge fram fakta-materiale for å få en politisk 

vurdering av situasjonen i forhold til . spørsmålet om hvor sterkt de åpent 

' pro-sovjetiske, revisjon is.tiske og pasifistiske strømningene· står i T·røndel.ag, 

med utgangspunkt 1 : a)de politiske partia, b)fred~bevegelsen, c)fag

bevegelsen .og andre masseorganisasjoner, og samtidig å . forsøke å vurdere de 

samme organisasjoner.- i forhold til spØrsmålet om patriotisme og forsvaret 

av sjølråderetten . 

Oet vi kan legge fram idag er ufullstendig og er prega av mangelfulle under

søkelser. Ettersom vi ønsker å få et så konkret faktamateriale om dette som 

mulig oppfordrer vi laga til ·å komme med skriftlige kommentarer og opplys-

ninger . 
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wA f) 
Oversikt over politisk oppslutning i ~alg f fylkes- og kommune
valget 1979 og StortingsvQlget 1981) for de revisjonistiske 
partiene. 

kom-79 fylke-79 st. ting-81 

NKP? -T) 506 743 546 
NKP 11=T) 170 494 306 

SV(S-T~ 56-36 6195 9411 
SV(N-T 1869 2215 3266 

NKP ble representert i kun en kommune,Namsos,men partiet har 

relativt sterke lag i Namsos ~Verdal,Levanger,Trondheim og 

Orkdal. 

SV har 19 representanter i kommunene i S-T,og 11 i kom~uhene 

i N-T.(bl.a.6 i Tr.heim,Hemne,Orkanger,Røros,Midtre Gauldal 

og Namsos,Levanger,Verdal,Stjørdal,Steinkjer,Verran.) 

Oversikt over framgang/tilbakegang i% for "sos.-blokken" fra 

Stortingsvalget i -77-B1 i s.-Trøndelag • 

NKP: 0,45,- 0,37 .. -0,08% 

SV: S,4 - 6,3 • +0,9 % 

ONA: 44,S -39,0 - -s,s % 

RV: o,9 - ,,os • +0,15% 

Ellers kan nevnes at Høyre har hatt en framgang fra 21% til 

29%,og Fremskrittspartiet fra 1,3% til 3,2%. 

Hva forteller dette materialet oss? 

Det ekstremt pro-sovjetiske partiet NKP har en relativ sterk 

tilbakegang i valg pl nesten 200 stemmer fra fylkestingsvalget 

i -79 til Stortingsvalget i-81. 

SV har framgang pl over 3000 stemmer fra -79 til -~1.SV skummer 

altså fløten av fredsbevegelsen og de pasifistiske strømningene. 

ONA har relativ• stor tilbakegang,S,5% fra -77 til -81. 

NKP har imidlertid større politisk innflytelse enn~ det 

partiets størrelse og oppsluttning i valg skulle tilsi: 
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C\d~J 
Overs.ikt o.ver revisjonistenes innflytelse i fagbevegelsen .• i 

Trondheim.; 

Jern og metall avd. 12: 

Liten eller ingen organisatorisk innflytelse. 

Klubbformann på Stålkonstr. i -82: Ak•el Skjelbred NKP 

\/enstresosialdemo.kratisk fløy i avd.-styret under revisjonistenes 

innflytelse. 

Bygning: 

Her står trad i sjonelt ~V og NKP sterkt. 

Harald Skjetne,formann og ex SV 
5tein og jo·rd : Hilmar S·æther NKP 

!'loen SV 
Byg ningsseksjon: Tofte e x SV nå DNA 

TRans port: 

As bjørn Høyås SV og nestfor~ann i samarg. 

Jernbaneforb. 

Ove Dahlsheim DNA e x NKP. 

Arb.mannsforb. 

Odd Olsen . SV 

De tre sistnevnte er de fremste representantene for den pro

sovjetiske fløya i samerg. 

Her mangler vi opplysninger,spesielt om stat .og kommune,hvor 

SV sin '. opsluttning i mellomlaga er stor og hvor de . i alle fall 
på landsbasis sitter med sentrale posisjor:,er i f.eks. ,et 

forbund som NTL. Aktive tillitsmenn med tilknytning til NKP 

finner vi muligens bare innafor bygning i dag,utenom en enslig 

ungdom i Jern og l'letall.l'len Ove Dahlsheim,DNAer er NKPer så 

god som noen. 
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I samorg hat vi et skoleeksempel på at NKP sin politiske 

innflytelse er langt større enn partiets størrelse skulle 

tilsi.Pro-sovjetismen står skremmende sterkt.Det er nok A 

minne om at · ·man aksepterte rJKP si parole 1. mai "Stopp hetsen 

mot Karmal~egimet " for 2 år sida,at faglige · tniltsmenn· fra 

SV i samarg nekta å bøye seg for partiet da det ble brudd med 

ONA/NKP 1. mai for 3-4 år sida.Flesteparten av de sentrale 

SV-erne i fagbevegelsen i Trondheim har forøvrig forlatt partiet 

og gåtti inn i ONA eller står fram som "uavhengige"•. Samorgs 

lunkne holdning til Polen og SNP er andre eksempler. 

ad.. h} 
Oversikt over medlemmstall i de viktigste masseorganisasjonene. 

LO:(S-T) ca.50000 

(N-T)ca.20000 

(s-T) ca.4000 
Norges jeger og f{~~eforbu~d: (N-T) ca.3500 

Sør-Trøndelag idrettskrets: 50162 menn (derav18593 gutter) 

32674 kvinner (derav 14705 jenter 

+ æ.20000 innen bedriftsidrett 

Trondhjems turistforening: 6000 

De frivillige skytterlag: ? 

Denne oversikten er tatt med for å vise størrelsen på de viktigste 

masseorganisasjonene.Vi mangler talla for skytterlaga.Vi veit 

forholdsvis lite om den klassemessige sammensettinga av f.eks. 

idrettsbevegelsen.Fra historia veit vi at arbeiderxdrettslaga 

i Trondheim var viktige patriotiske sentra under forrige krig 

og at idrettsboykatten var nærmest 100%. 

Når det gjelder jeger og fiskeforeningene (23 i S-T) så kjenner 

vi til en undersøkelse som viser at arbeiderklasseandelen blant 

jegere er relativt høy.Den typiske jeger er m.a.o. ingen borger. 
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ad i) Oversikt over tilslutning til Solidaritet lio_rge_ - J.>olen 
i fagbeTegelsen· 1 ~rondhe1■ • 

Tilslutta fagforeninger/klubber: 
- TMV (jern og met) 
- StAltaugeu {jern og met) 

Stilkonstruksjoner (jer■ og met) 
- Ila Lilleby (kjemisk) 
- aockwool (kjemisk) 
- Friogrlll (NNN) 
- Telemontørene 
- Norges Geol. undere. NTL/avd 
- Sykepleierforbundet - lokalavd. 
- Fysiokjemikerforeninga 
- Trondheim kjemiske industriarbeider for.ening 
- Grillstad (NNN) 
- Ranheim (papir) 

SNP i Trondheim har gjennom disse 13 innmeldte klubbene/for
eningene en kollektiv tilslutning på ca 4000 medl.I tillegg 
kommer ca 80 individult tilslutta medl.På landsbasis er ca 180 
klubber/fagforeninger og samorganisasjoner innmeldt og ut av 
disse talla kan man trekke at ca hver 10. LO-medlem er ■ed i Slf.P. 
For Trondheims vedko11111ende ligger vi noe under dette tallet. 
Vi veit også at et stort antall klubber og foreninger har fatta 
skarpe uttalelser ■ot Sovjets krigføring i Afghanistan og ■ot 
USA si■ innblanding i Mellom-Amerika. 
Tilsa-en peker dette på en viktig tendens i fagbevegeløen,en 
strømning som er anti-imperialistisk og for et forsvar av den 
nasjonale sjølråderettten. 
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M'} J Oversikt over fredsbevegelsen i Trondheim. 

NTA: Styre: f o rmann Ivar Hundvin (postmester, 1.plass på Venstrelista) 

Ellers representanter fra DNA,SV og V. Ingen fra NKP. SV og V 

llominerer. 

antall medlenm,er: 200 (I) 

Kvinner for fred: ca . 20 

Lærere for fred 

FMI{ 

Forøvrig er Forhåndslagri ngsaksjonen NKP-styrt. 

Dan t allmessige tils lutninga i org . NTA er gledelig og forbausende lav. Dette 

ble da også utt.rykt i et intervju i Arb.Avisa som et stort problem av den ny

valgt lederen av lokallaget, postmester Ivar ·Hundvin, nylig nominert som nr. 

1 på Venstres kommuru,valgsliste. Venstre er f orøvrig det partiet som klarest 

dominere r ~rondheimsstyret, fulgt av SV eg DNA. Om andre partier er repres

entert har vi ingen oversikt over. Men ingen kjente eller fremtredende NKP

medlemmer s itt e r istyret . 

Et par av våre partifolk jobber nå i NTA. 

Den tallmessige tilslutninga til andre fredsorganisasjoner kjenner vi ikke 

eksakt, men de er alle relativt små. Den SV-dominerte "lærere for fred" har 

visstnok en del vind i seila. 

Det typiske med den organiserte fredsbevegelsen i Trondheim er at arbeider

klassen (også tillitsmannssjiktet!) glimrer med sitt fravær i ledelsen. I 

NTM styre f.eks. sitter det ingen ledende faglige tillitsmenn i byea. 
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I debatten om styrking av forsvaret har vi til' nå lagt hovedvekta 

på å fremme krav til styrking av dybdeforsvaret,med sikte på å øke 

mobilitøt og slagkraft.I hovedsak mener jeg det er rett å holde fast 
ved denne prioriteringa.Likefult mener jeg det finnes en tendens til 

å undervurdere og nærmest avskrive skallforsvaret også i vår propaga 

nda.Det er klart at ethvert forsvar av nas jonen fra den borgerlige 

hærens sioe,enten det skjer på de ytre linjer (skallforsvaret) eller 
på de indre linjer(dybdeforsvaret) forutsetter en politisk vilje hos 

borgerskapet til å moblisere til forsvarskamp. Skal vi stille krav til 

det borgerlige forsvaret,må vi også gå ' inn ·for å styrke skallforsvaret 

Pr. i dag består vårt skallforsvar av de stående styrker i nord, 
våre jagerfly, marineenheter og kystfort. Skallforsvare.ts · mål er å for

søke å avskjære og sinke fienden.Til nå har vi nærmest framstilt skall 

forsvaret som en vits,med minimale muligheter til å skape alvorlige 
problemer for den sovjetiske angrepsstyreken.Det matrialet som er lag:t 

fram i Oktober heftet "Krig i Norge",mener jeg viser at det norske 
skallforsvaret alt i dag har en viktig og nødvendig funksjon,men at 
det har åpenbare svakheter. 

...:: ,, 

Skallforsvarets oppgaver 

Slik jeg ser de t har skallforsvaret flere viktige funksjoner.For de t 

første så møter de t fienden når han er mest sårbar,nemlig i invasjons
øyeblikket,når han skal gå fra et element til et annet (sjø/land,luft/ 
land).For det andre,så vil et sterkt skallforsvar kunne påføre fienden 

alvorlige tilbakeslag.Dette blir de s to viktigere ettersom invasjons 
styrkene emfatter elitesoldater og nøkkelpersonell.{jmf. senkinga av 

Bl "r.her med hele okkupasjons staben ombord).For det tredje så vil den 
psylologiske effekten av at skallforsvaret biter fra seg,brty mye 
både for den videre krigføringa og f or motstandskampen seinere. 

F -16 F-16 For eller mot? 

Bn viktig del av skallforsvaret i dag er F -16 jagerfly.Sytti stk 
skal stasoneres i Norge derav en skvadron på Ørlandet.Vi har argument 
ert mot innkjøp av dis s e flya,og jeg mener vi skal fortsette med det . 
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Men ikke utifra en tankegang om at F -16 svekker skallforsvaret,noe 

de absolutt ikke gjør.Grunnen til at jeg mener vi forts~tt må gå 

imot disse innkjøpa er .at de sett under ett.stjeler så uforhc:>ld.s -

messig stor del av te totale forsvarsmidlen~ over. en år~e~~e.D_ette 

er. en alvorlig feildisponering som setter sty:r'kihg ·av andr,e :O.g, vikti 
gere felter av forsvaret tilbake·. 

Ju-av til styrking av skallforsvaret i Trøndelag~ 

1.Fast bemanning av alle kystforta. Sty:tking av aritiluftsskyt.s og 

nærforsvar. 

2._Stående styrker i Trøndelag.Et fel tbrig 'på 5000 mann bestående av 
' ' . 

. verpeplikt.ige. 

3. St:}Tke flyplassforsvaret ved anskaffelse av rakettsystem(det mest 

aktuelle e . det s.k. Hawk - systemet) 

Fritfof. 

·- ------ ---

r , /-1/ f7 ,h /95 [ 

l\l)M!N~llRMS FREOSHYMN~ 
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Det blir stasjonærleir på SUND ~olkehøgskole ifra 

søndag 17.Jul.i kl..9.00 og til o.nsdag 20.Juli 1c1.17.oo. 

Det ar Ml pensjon og trivlige omgivelser. 

Pris pr.d•gn med sovepose er kr.150,- · og uten er kr.180,-. 

Barn und•r 3år kr.}0,- og 5-12 år halv pris. 

~tav t-••ne blir ant agelig om sosialismen. Følg med i ICK. 

NAr dat gjelder vandreleir så håper vi at N. Tr. lag arrangere r 

dat••• 

Val møtt. 

Det vil. si; du får ikke noe svar idag. PML har vært sjuk og 

ute av stand til å gjøre rede for seg. Han har lovet å svare 

på kritikken din av artikkel.en i UKE-Adressa til neste nr av FK 

FK-red. 
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12.. 

I F.k. for mars retter DS kritikk til kameratene på TMV og 
SU.lkonstruka jon:er (SK). · 

PA den ene sida ~ar DS sjølkritikk for -ilqce - å ba, bidratt til 

A lede og samordne kampen pl TMV ?g SK.en sjølkri~ikk vi 
slutter oBB til.PA den andre slAr de spørsmålet om reformisme 
og kommunistenes rolle pA de to plassene i - hartkorn. 

Sjølkritikken burde t,-deligvis også ha O!llf&tta · en manglende 
kjennskap til kampen for bevaring .av StålkonatJ'1;11i:aJoner, · 
ettersom DS-kritikken på ingen måte tar hensyn til de klare 

forskjellene mellom de tQ pl11.11sene.Det er i -det , hel,e ··tatt· 
ikke samsvar mellom overskrifta pA kritikken og innhold~t 
ettersom konkret kritikk av SK er mangelvare. 

Dette er ikke noe forsøk på å reinvaske kommunistenew rolle 

på SK,snarere et forsøk pA å gi et mer sant bilde av situasjonen. 
Først til hva jeg er enig i av kritikk som angår SK.Riktignok 

nevner ikke DSkritikken Ski punkt 2,men 1-times aksjonen ble 
også gjennomført pA Sk,sjøl om det var og er -motsigelser på 
dette spørsmAlet i avdelinga. 

Jeg er ogsA eni! atkritikken om manglende massemobilisering 
er d~lv1s rett.I en periode blei for mye vekt lagt på for
handlinger,diplomati,undersøkelser,utarbeiding av konkrete planer 
osv,et arbeid hvor kun et lite mindretall av klubbens medlemmer 

var engasjert.sjøl om de involverte la mye vekt på å fA ut 

informasjon om det som blei gjort til alle ansatte. 
Det manglende grepet om politisk mobilisering på ei aksjonslinje 

førte til pessimisme og oppgitthet blant arbeiderne.Dette 

re sul terte i at første gang klubbstyret reiste_ forslaget om 
A gå til slike drastiske aksjoner som nå er· bebuda,sA fallt 
forslaget med dunder og brak,og klubbstyret sto ikke lenger på 

forslaget. 
Situasjonen har nå endra seg rad;ikal_t.Dette har sammenheng med flere 
faktorer.For det første arbeidet som GM,nåværende klubbformann 
har gjort som tillitsmann og som medlem av et arbeidsutvalg mot 
nedlegging,! å avsløre Akerledelsen lokalt og sentralt sitt råtne 

spill om arbeidsplassene ved SK. Dette har skapt forbitrelse og 
klassehat blant arbeiderne og istedenfor A resignere når arbeids
plassene står ved graven,er de mer kampinnstilt enn noen gang. 
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Kampen pl Sk sett under ett. mener vi absolutt ikke har vært prega 
av reformisme i den forstand at klassesamarbeidsideene har styrka 

seg.Hvis DS mener det ml de for all del komme med konkrete 

eksempler.For vAr del vil vi vise til de vedtak klubben har 

fatta og de aksjoner klubben har gjennomført. 

Vi delt~k riktignok i 1-timesaksjone?~eJ«[_l~~y var pA 
befaring var det i,n spontan "sitt-nedfii-aksjon nied l'ull opp

slutning.Vi har dessuten streika under et styremøte og 2 timer 

i .forbindels med aksjonsdagen for bevaring av TMV og·:sK som 

mmna ut i Samorg-demonstrasjonen om kvelden. 

Klubben har dessuten enste11DDig vedtatt A holde igjen skaftene 

til Aker verd•l.som er vårt siste oppdrag og er planlagt 

overført til Verdal 1 begynnelsen av pAskeUka.DS/FU framhever 

sjøl dette i en løpeseddel som en framtreden aksjon. 

Vi er likevel enige i at dette kom seint igang. 

Vi har aldri gitt inntrykk av A være i samme bAt som eierne. 
Det betyr ikke at vi er motstandere av A utnytte motsigelser i 

borgerskapet og inngå midlertidige allianser. 

Igjen spør vi DS om det er uttrykk for reformisme og klasse

samarbeid nAr vi i vedtaks form anmelder Aker Trøndelags ledelse 

for trygdemisbrllk og krever at Aker Trøndelags ledelse med Frey 
Larsen i spissen mA sparkes ut av styret for bedriften. 

PA et område.et viktig område riktignok er vi prega av reformisme 

Det gjelder spørsmålet om å spre revolusjonær propaganda(KK. 

løpesedler osv),og manglende grep om Autvikle folk til revolusjonære 

og knytte dem nærmere partiet.Vi innrømmer at dette er feil.men 

sjøl om det ikke fritar oss for ansvar vil vi likevel pApeke 

at det er begrensa hva et ytterst beskjedent antall kommunister 

kan få til når de sittertiloppover øra i fagforeningsarbeid 
og tillitsmannsarbeid og alt det medfører i en situasjon lik den 

vi har vært igjennom. 

Til orientering kan vi opplyse at vi endelig har tatt opp et 
KK-abbonement til klubbkontoret. 

At denne form for reformisme rir distriktet som helhet er vi 
ikke i tvil om.Et godt eksempel på dette er at det først like 

oppunder påske foreligger distribuert partiets eneste offentlige 
propaganda i form av en løpeseddel fra FU som tar for seg 
kampen for arbeidsplassene i Trondheim med SK, TNV ,og Ila Jern 

som eksempler. 

Det vil føre for langt å gå inn på kritikken av kommunistene på 

TMV i dette innlegget,vi overlater det til kameratene der. 

Vi utfordrer forøvrig DS til å reagere på vårt svar og å komme 
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med ko.nkrete eksempler pA påstandene sine.hvis de 1 det hele 

tatt har noen. 

Conrad og Svein 

S1mplicimmus 1916 

DE UHELLIGE TRE KONGER 
Hvor vakken lyser ikkr morgenst1ernen for oss' 
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~ m.. ANTOH : E1' OEr ~ 17L ~AMP PA YAAl'LAHEJi 
Vi er vel enige om at plan all tid vil være et spørsmål,,, om 

prioritering. AKP er et lite parti med et svært arbeidsfelt. 

Det øier øeg sjøl at dø oppgavene DS til enhver tid kan gi høy 

prioritering er svært begrensa. Det er ing.uting å legge ak,jul 

pl at rl siden landsmøtet har hatt ei relativ intern innretting 

Dette er også hølt i tråd med de retningslinjene landsmøtet la 

opp. Teoretiske studier er høyere prioritert enn på mange år. 

Etter min mening helt nødvendig uttfra situasjonen i partiet. 

Er Anton enig i denne prioriteringa• IDA han ogsA være enig i 

&tvi må prioritere med noe annet. HYa mener du burde vært tatt 

ut av planen til fordel for dagskampen? Men er det nå slik at 

det ikke er rom for dagøk&JIIP pA vårplanen? Hva med 8.marø, 

1.mai, lilinioppgjøret, valgkamp? Er det ikke rom for dagekamp 

her? Hva med det kontinuerlige arbeidet på jobben? Valget 

st4r nå for døra. Det er en prioritert oppgave. Det er tatt 

organisatoriske grep fra DS si side. 

Du sier vi mangler •linjer" på en rekke områder. Gjør vi 

det? På noen områder har vi høl, eller har problemer med å 

bli eninge. Men hvis du tenker deg om, vil du finne at vi har 

dagsaktuell politikk på en rekke områder. Hva med Afghanistan, 

Sovjet? Hva med 6-timerødagen, arbeidsneåleggeløer, pe:naitteringer, 

minioppgjøret? Bare for åta noe. Politikken har vi. Vi 

bar en dagsavis som er et ypperlig redskap for å spre den. 

1.mai og valgkampen er bra redskap for massemobilisexing. 

Det er faktisk bare å sette i gang. 

Roger 
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