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LEDER:

beretningsdiskusjaner
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:~! MMERA TER:

:~~:

:f~ Vi går nå i gang med å diskutere fors l aget til beretning til NKS' 2 . l ands møte.

~~~~

i@ Dette er en viktig politisk oppgave som alle medlemmer m å ta s v ært alvorlig

:~ j Beretn mgsd iskusjonen er et viktig ledd

på. ~~~:

i korrige ringa av det moderne-revisjon-

t istiske avv iket i fo rbundet, et viktig ledd i kampen mot revisj onismen i egne
t rekker , for å konsolidere NKS på korrekte, kommunistiske linjer.
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Denne oppgava kan ikke løses godt hvis vi
går til den med ei liberalistisk og halvhjer ta innstilling . Uten at vi bekjemper en rekke feilaktige ideer hos oss sj øl, kan beret ningsdiskus joriene bli et tomt , formelt ri tuale, som ikke bringer oss noe framover .
Beretningsdiskusjonere er også e t ledd
i korrigeringa av byråkratiske avvik i forbundet, et ledd i arbeidet m ed å s k je r pe
den ideologiske kampen og styrke det
l evende, demokratiske livet i laga .

"Det er ikke så farlig om ikke akkurat jeg
setter meg grundig inn i beretninga og tar
stilling til hva som er riktig og hva som
e r feilaktig, for det er sikkert andre som
er mer framskredne enn meg som gjør
den jobben". Nei, det er slett ikke sikkert
at andre gjør den jobben . Historia til NKS
er full av eksempl e r på at framskredne
ka m erater har tatt feil, og mindre framskre dne kamerater har hatt rett.
I en kommunistisk organisasjon har alle
ansvar for den politis ke linja, det er nettopp den bevisste oppsluttninga om en be stemt politikk som er vår styrke. En tanke gang av den typen som er skissert ovenfor vil gjøre NKS til en slik kadaverorganisasj on som borgerskapet hevder at den er.

Hvilke ideer er det som truer gjennomføringa av beretningsdiskusjonene?
Her er noen:

"Å diskutere fortida er vel ikke så viktig,
nå gjelder å konsentrere seg om oppgavene
framover." Men be retninga er ikke e t do h."Ument som tar opp løs t og fast fra for tida . Den er derimot et programmatisk
dokument som kritiserer feilaktige linjer
og streker opp riktige. Det er to grunner
til at de t er viktig å ta alvorlig på beretningsdiskus.j onene:

"Jeg er usikker på om det jeg har tenkt
å si er riktig, så derfor golder jeg heller
kjeft. " I NKS' vedtekter er en slik hold:ning
helt riktig stemplet som fraksjonisme.
Når en holder tett m ed tvil og motsigelser,
i stedet for å ta dem åpent opp innad i organis as jonen, saboterer en medlemsdemo kratiet og ka mpen for å nå fram til enhet.
Hv a om det du hadde tenkt å si er helt riktig? Ved å holde kjeft hindrer du feil i å
bli korrigert, og lar dem få vokse videre
i fred . Hva om det du hadde tenkt å s i er
feilaktig ? Ved å holde kjeft, hindrer du
feilaktige ideer i å bli bekjempa, du be -

l ) Vi må oppsummere fortida, både det
riktige og det feilaktige, for å l ære av det
som var bra og hindre feil i framtida.
2) Beretninga tar stilling til hva som er
ei korrekt kommunistisk linje på de ulike
områdene , den tar s t illing til hvilket
grunnlag vi skal stå på framover.
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skytter feil i organisasjonen og hjelper
på den måten revisjonismen i å bite seg
fast.

feilaktig å opprette NKS" , så har vi fått
stilt en politisk motsigelse. Hensikten o
med beretningsdiskusjonen er nettopp <i
stille politiske motsigelser, diskutere dem
ocr nå fram til enhet. Der er slett ikke sikk~rt a t denne jobben er gjort i løpet av
to lagsmøter. Derfor må diskusjon ene føres v idere , i 4.mai, i lokale internblader
osv. Styrene må ta et spesielt ansvar for
å lede beretningsdiskusjonene slik at det
blir en diskusjons bevegelse, og ikke bare
formell gjennomføring av et par møter.

"Jeg er så ny og har ikke vært med så
lenge, så jeg klarer ikke å ta stilling til
det beretninga skriver, f.eks . om stiftelseslandsmøtet." I bereninga er det de
politiske linjene som er hovedsaken.
Sjøl om du ikke var med i 1974, er du
fullt ut i stand til å ta stilling til om studentene er reaksjonære··og håpløse, om
vi trenger et r.kommunistisk studentforbtmd , om korrigeringa av de t kommunistiske studentforbund et er mulig . Ingen av
os s var med i det kine siske kommunistpa rtiet under kulturrevolusjonen heller.
Men vi har likevel ingen problemer med
å ta stilling mellom Ma o Tsetung og
Liu-Shao-c hi , fordi v i bed ømmer ut fra
den politiske linj a.

Den politiske og ideologiske kampen er sel ve livet i en kommunistisk organisasjon .
De rsom denne kampen stilner , vil organisasjonen helt sikke r t degenerere , og
revisjonismen kan overta uten motstand .
Bekj e mp r ev isjonismen , fr am for et levende m edlemsde mokrati og skarp ideolo-

"Nå ha r vi gjennomført begge lagsmøtene,
s å nå er beretningsdiskusjonen unnagjort."
Men det er s lett ikke s ikkert. Har dere
løst de motsigelsene som oppsto i diskusjonene? Har dere avklart den tvilen
som reiste seg? Og framfor alt, har dere
laga s kriftlige endringsforsl ag til de delene av beretninga dere synes var feilaktige elle r då rlige?

gisk kamp, fr am for gode ber etningsdiskusjoner !

Husk , dere har ikke bare ansv ar for beretningsdiskusj onen i de r e s e ge t lag , dere
har ansvar for at den beretninga s om blir
vedta tt på landsmøte t e r ei riktig og god
beretning. Derfor m å det som dere kommer fr am til på lagsmøtene bringe s v idere,
slik a t de s om jobber med beretninga , og
de som s kal vedta elle r for kas te den på
lanS.smøtet , kan ta stilling til de t dere
m ener.

Kritikk av typen: "Avsnittet om inier;ss: kampen er overflatisk" eller " De.t ma sta
mer om masselinja" er fullstend1g verdl l øs, fo rdi den ikke sier n oe om hvilke po ~
li tiske linjer- kritikerne v il ha fram. Hv1s
det derimot står: "Avsnitte om at det var
riktig å opprette NKS endr e s til : Det var
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NKS er den reelle lederen av
studentene~ kamp i dag!

Dette blir benekta på ulike måter i ber et ningsdiskusjonen. Det blir hevda at NKS
er "en klump om foten" til AKP , at NKS
ble danna for å lette presset på RU og AKP ,
at ei studentisolasjonist isk linj e va r begrunn elsen fo r å danne NKS - og at det er
tvilsomt om NKS står på ei kommunistisk
generallinje.

Videre at bare sosialis men kan sikre lik
rett til utdanning, trygge leveforhold for
studentene. Og at det bare er NKS som
arbeider i samsvar med studentenes
obj ektive interess e r og nettopp de rfor
har stor innflytelse blant studentene .
NKS hadde ikke greid dette om AKP ikke
hadde eksistert e ller om det hadde vært
sv akt: Når NKS vinner framgang er de t
ford i vi setter AKPs linjer u t i livet, når
vi har gjort feil er det fo rdi vi har b rutt
med partilinja, partiet har da gripi inn
og fått oss på veien igjen. Samtidig
hadde AKPs l inj er hatt mye mindre innflytelse bl ant studentene hvis ikke NKS
hadde eksistert.

Konsekvensen av disse ideene er at NKS
bør nedlegges. Svært få sier dette direkte ,
men den mest nærliggende sluttningen av
svartsynet på NKS og studentene er at det
bør skje. De tte svartsynet er svært u tb redt
i NKS i dag, og det er intet anne t enn en
gjengivelse av de t vren gebilde t borgers kapet (i Dagbla , Univers i tas, Gnisten osv .)
sprer om studentene og kommunistene.
De hevder at studentene er priv iligerte,
har det bra , snylter på arbeiderklassen og
har ingenting til felles med arbeiderklassen
eller andre undertrykte grupper. Videre
a t NKS og AKP er ekstremister som er
uten innflytelse blant studentene. Det er
fordi de m anipulerer med studentene ,
jobber så intenst mens resten av studentene
e r pa ssive, at det virker som om de ha r
stor innflytelse osv. De borgerlige gruppene , slik som "Sosialistisk Front" i Oslo,
hevde r da også nettopp at hovedtendensen
både i verden, i Norge og p å lærestedene
e r " høyrestrøm" og reaksjon.

NKS e r resultatet av AKPs riktige linje
om at studentene er viktige i klassekampen og at AKP er i stand til å lede et
slikt studentforbund. Derfor er alle forsøk på å sette NKS opp mot AKP , splitte
NKS fra AKP - s om a t AK P er bra, men
l\~S er dårlig, AKP har ei riktig generallinje, m ens NKS er revisjonistisk osv like mye et angrep på AKP som på NKS.
Svartsynet på studenetene og NKS, og
mistilliten til NKS og AKP som ligger bak
dette , er en svært alvorlig trussel mot
korrigeringa av NKS. Uten at vi bekjemper
alle vrengebilder av AKP og NKS og
studentene, v il v i ikke v ære i stand til å
gjøre studentene til en enda større kraft
i klassekampen.

Alt dette er løgn. Men borgerskapet så
gjerne a t det var slik -og særlig at NKS
ikke eksisterte. Virkeligheten er 'it
borgerskapet pga den økonomiske krisa
setter opp prisene, senker stipendene ,
hever l ånerenta, rasjonaliserer studiene
osv. At de demokratiske rettene innskren kes for å kvæle opposisjonen mot dette .
At studentene har s pilt en meget stor rolle
for de a rbeiderne s om har vært i streik
de siste årene. At mange studente r går
i l. mai -tog, 21. aug. tog osv .

Siri
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er SV bedre enn de åpent
borgerlige

partie ne ?
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-At SV -laget på skolen e r " progressivt"
sjøl om det støtter e i a gg ressiv imperialistisk supermakt , nemlig det fascistiske
Sovjet , som drømme r om verdensherredøm me på samme m åte som Hitler gjorde det.
Hvordan kan SV -laget være progressivt
når de t støtter en slik s tat?

En del kamerater har hevda dette synet
i beretningsdiskusjonene . Det finnes også
mange eksempler på at kamerater i praksis har stått for et slikt syn, enten de har
formulert det åpent eller_ ikke. Et eksempel:
- P å en skole hadde en representant for
organisasjonen SAIH vært på besøk , stort
møte med m ange folk til stede . Representantene va r beinharde r evisjon ister , la
fram et va rmt forsv ar a v sosialimperialismens innblanding i Angola og roste den
Mos kva t r o or gan is asjonen ANC i Azania .
Våre kame r a te r på m øte t lot være å ta opp
kam pen mot disse folka s proimperialistiske
propaganda . Grunn : De mente at på deres
skole fungerte denne propagandaen pro gres sivt fordi det var så mange reaksjonære på
møtet som forsvarte Kissingers "fredsplaner"
osv. Videre mente våre kamerater at de
måtte ta hensyn til SV erne på skolen, som
er "progressive", og står for mange bra
saker lokalt.

Nå er det ga ns ke s ikkert medlemmer i
SV -laget på denne s kolen som oppr iktig
ønske r å slås s mot impe ria li s m e n og for
sosialismen . men som ikke ha r s kj øn t a t
ne t topp Sov jet er en av de viktigs te fiendene
i en sl ik ka m p. Hva skj er hvis vi unnla ter
å taopp sp ørsm ålet om Sovj e t " av hensyn
til" slike folk? J o, de vil fortse tte å støtte
en r eaksjonæ r sak . Dersom folk virkel ig
ønsker å sl åss for sosialisme n , dersom
de virkelig e r progress ive , da vil de bøye
seg for sannheten når vi legger d en fram
for dem, og de vil slutte å støtte sosialimperia lismen og melde seg ut av SV.
NettopR av hensyn til alle progressive
og ærlige SV -medlemmer og sympatisører
er vi nødt til å føre en hard kamp mot re visjonismen og avsløre SV på hvert eneste
spørsmål i kl assekampen. Dersom vl ikke
fører en s lik kamp. henviser vi disse folka
til å fortsette s om støttes pillere for borgerskapets og imperialismens politiske
agenturer, i stedet for å gi dem en sjanse
til å bli det de egentlig ønsker å bli: forkjempere for a rbeiderkla ssens og sosialismens s a k.

Hva innebærer synet til kameratene på denne
skolen? Jo , det innebærer at de~ mener:
-At sosialimperialismens morderfelttog
i Angola, dens voldelige og blodige undertrykkelse av det angolesiske folket(en under trykkelse som stadig skjerpes ) er mer
"progressiv" enn Kissingers "fredsplaner".
Disse kameratene må sjøl langt på vei dele
revisjonistenes syn på Sov jet som ei antiimperialistisk kraft og en konsekvent støtte
for frigjøringsbevege lse r i den tredje verden. Marxist-leninistene s syn er derimot
ar Bresjnev ikke er et hår bedre enn Kissinger, og at sosialimperialismens felttog
i Angola var det mes t brutale imperialistiske overgrepet mot e t folk på vei til fri gjøring siden amerikan8rnes krigføring i
Vietnam.

SV er et borgerlig arbeide rparti. De borgerlige arbeiderpartiene ska l spille femtekolonnens rolle i arbeiderklassen: De skal undergrave arbeiderklassens kamp innafra og på
den m åten sikr e s e ieren for borgerskapet.
En femtekolonne kan sj ølsagt ikke utføre
sin oppgave dersom de n blir avslørt. Derfor
e r det nødvensig for e t borgerlig arbeiderparti å skjule den reaksjonære politikken
sin, å framst å som et parti som ivaretar
arbeiderklassens interesser.

Hvordan kan propaganda for e t slikt imperialistisk overgrep fungere progressivt?
Hadde det vært noe framskritt om de "reaksjoJ.ære" på møtet hadde sluttet å tro på
Kissinger og i stedet begynt å tro på Bresjnev? Sjølsagt ikke. Be gge standpunkter
er like reaksjonære og pr o-imperialistiske.

-for#c. . S . fl.
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Kamerater .'Klassekampen skal bli dagsavis ·
fra l . april Dette begynner å bli en gammel
nyhet , men en god nyhet som denne bør gjenntas mange ganger. Alle medlemmer i NKS veit
også at det pågår ei kampanje for å nå dette
målet, og at vi i NKS har en del av ansvaret
for hvordan det går.

KLASSEKAMPEN 1977- PRAVDA 1912.

I SUKP(b)s historie oppsummeres den
betydninga Pravda hadde for den sosialistiske
revolusjon i Russland. Den ulår fast at·
Pravda erobret arbeiderklassens bred~
masser for bolsjevismen. Utsatt som den var
Det viktigste i kampanja er verving av abb for ~opph~rlig polltiforfølgelse, bøter og
onenter , noe vi i NK S ikke er kommet igang
konfiskasJoner fordi den offentliggjorde
m ed. Vi må slå fast. kampanja e r ikke s ikra,
korre spondenser som sens uren ikke likte
den vil aldri bli sikra uten at komm unistene
kunne Pravda bare eksistere med den aktive
går i spissen ved å abbonnere sjøl , for så
støtten som den fikk fra tit usne r politisk
raskt som mulig å legge ned grunnsteinen for
utv iklede arbeidere. Bare takket være store
dagsavisa , for så i neste omgang å ve rve tusen- innsamlinger blant arbeiderne kunne Pravda
vis av progressive studenter som dagsavisbetale de veldige pengebøtene
abonnenter .
Det er et alvorlig politisk avvik at at abonne Ofte kom en betydelig del av opplaget a v de
mentskampanja saboteres i NKS. Det er å gi
konfiskerte nummer av Pravda likevel fram
et håndslag til borgerskapets fremste håp
til leserne, da klassebevisste arbeidere om
og ønske:At dagsavisa klassekampen aldri
natta kom til trykkeriet og tokmed seg avisskal bli noen realitet .
pakker."
·
Faktum er at det ikke finne s noen kampanje
"A.rbeiderne regnet Pravda som sin egen
i NKS i dag . Vi selger lite K lassekampen, få
avls , hadde stor tillitt til den og lyttet oppmedlemmer har tegna abonnement på dagsavisa merksomt til dens røst. Hvert eksemplar av
og et lite mindretall av medlemmene gir faste Pravda .gikk fra hånd til hånd og ble lest av
bidrag til tofargemaskina .
flerforhde lesere. Den formet deres klasseDet er ingen tvil , med et slikt "tempo" i
bevissthet, ?ppdro dem , organiserte dem og
kampanja saboterer v i effektivt partiets vedtak kalte dem t1l kamp ."
om å gi ut Klasseka'm pen som dagsavis fra
l.april.Kamerater vi må begynne med oss
Stalin tilla P ravda ved en seinere uttalelse
sjøl , NKS-au har derfor vedtatt at:
denne betydninga: "Pravda 1912 var den som
la grunnsteinen for bolsj '"!V ismens ?<lie:r l
1917. "

.

Dette viser at dagsavisa er et prinsipielt
viktig spørsmål.Klarsynte borgere av alle
slag veit dette og frykter dagsavisa, de veit
at dagsavisa vil bety et langt :>~( ritt framover
fo~ arb~iderk l~ssen, partiet og klassekampen.
M~let vart er a gjøre:
Klassekampen til en
av1s for hele arbeiderklassen . I dag er vi på
rett vei, arbeidere som har vært ute i streikeka~per at de ser på avisa som sin egen . De
ve1t av egen erfaring at Klassekampen! er
den eneste avisa som konsekvent taler deres
sak og slipper deres synspunkter til. Avi.s a
f~rsvarer kjempende arbeidere mot angrep
savel fra kapitalistene som fra sosialdemo-

A) ALLE MEDLEMMER QPPFOBDBES
STERKT TIL Å ABONNERE PÅ DAGSAVISA FØR JUL.
B) ALLE MEDLEMMER HAR DIREKTIV
OM Å DELTA I LØSSALGET , OG SELGE
MINST 3 EKS. HVER I UKA.
C) ALLE MEDLEMMER HAR DIREKTIV
OM Å GI FASTE BIDRAG TIL INNSAMLINGA FOR TO-FARGE MASKINA .
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kratiske pamper og revisjonister. Som
"to -ganger i uka avis" blir ofte K lassekampen
h engende etter i dekninga av v ikt ige streiker
ol. , som ved Linjegods og Zinkenstreiken .
Dagsavisa vil kunne støtte opp under arbeiderklassens kamper f.eks. streiker på en helt
annen måte enn Klas s ekampen kan i dag.
Dagsavisa vil bety
enormt l støtte og
mobilisering til partiets og progressive
organisasjoners demonstrasjoner og aksj on er , slik som 21. aug og l mai.
Dagsavisa vil på en langt bedre og grundigere
m åte enn idag ta opp og forklare internasjonale kr iser , f.eks. Angola, krigen i Libanon osv.
samtidig som revisjonistenes løgner raskt
kan bli slått tilbake .

ABONNENTENE - RYGGRADE N I DAGSAVISA
"Ali':l medlemmer oppfordres til å abonnere
på da gsavis a før jul" dvs betale 400 kr. For
enkelte kan 400 kr i slutten av semesteret
vær e et tungt løft, men problemet bør løses.
Det er lagets kollektive ans va r a t flest mulig
abonne rer p å dagsavisa, kamerate r med dårlig
råd bør få hj elp. Det kan blant annet gjøres
ved at medlemmene går sammen og yter
li t~. :l ·>e !" "til et lån. De som har dårlig r åd
kan ogs å spørre studiekamerater , foreldre
osv om et korttidsl ån til over jul.

Ideen om at dagsavis a allerede er sikra, at
denne kampanja som kampanjer tidligere
sikkert og lett vil gå seierrikt i mål står
sterkt i vår e rekker . Dette fører til at medlemmene
slapper av og inntar en sjøltilfreds holdning .
Vi må slå fast, dagsavisa er ennå ikke sikra,
og inntil tusner på tusner har abonnert kan vi
ikke slå oss til ro, og sjøl ikke da.
Abonnentene er ryggraden i avisa, det betyr at
det er de som skal . sikre inntektene til den
da glige drifta.
Verving a v abonnenter er den viktigste delen
av kampanja og ideer om at "kampanja går
nok i mål uten at jeg verver " og "Kampanja er
sikra det has ter ikke med å abonnere" setter
målet dagsavis l april i stor fare. Dette er el
linje som vil føre til at dagsavisa blir ei
isoler t og blodfattig av is, som fra uke til uke
må reddes over kne ikene ved s tad ige inn samlinger blant egne medlem:n er.

Dagsavisa vil gi muligheter til en mye
breiere dekning av kamper i andre lag av
befolkningen enn det Klassekampen kan i dag,
f. eks . interes sekampen blant studentene og
sk oleelevene .
Dagsavisa vil bety at sannheten om kaptalsismen·, om arbeiderklassens kamper, om
klassesviket til sosialdemokratene og revisjonistene v il komme ut 6 ganger i uka til
stad ig flere,noe som skremmer borgerne, men
som gleder alle progressive.
Dagsavisa vil k unne bli en mektig organisator
av massene, enten det deler seg om støtte til
arbeidere , småbqmder eller studenter.
Gjennom tusner på tusner av abonnemen ter,
vil bånda mellom partiet og massene bli
styrka . dette vil bli t il ei stor kraft i det
part iets linje for en aksjon eller streik samtidig over hele landet blir grepet og satt ut i
livet av mas sene.
Dagsavisa er helt nødvend ig , og det vil være en
vilctig og s t or seier for arbeiderklassa i
Norge at Klassek ampen blir dagsav is fra l
april. Men det er vikt ig å forst å, at uten
mas sene er dagsavisa et meningsløst beist
ei fille som bare t ilfr edstiller e i lita sekterisk
grupp es fruktesløs e s trev . - fullstend ig Llfarlig
for bor gerskap et . Med massene blir dagsav isa
Klas sek ampen Norges Pravda - og legger
grunnlaget for den s osialistiske revol u >jon i
Nor ge .

LØ SSALG ET -ET VIKTIG VÅPEN I
ABONNEMENTSVERVINGA:
Et stort løssalg er v iktig av flere gnmner . Mange
studenter og skoleelever v il på denne m åt en få
propagandert riktige ideer på mange sake. Videre
er løssalget av Klassekampen en viktig måte å
verve nye abonnenter på. Løssalg av Klassekampen vil alltid vær e en vikt ig oppgave for
medlemmene av NKS , sjø l etter at avisa kommer
hver dag v il vi m åtte dr ive med et omfattende
løs salg, s p es ielt av onJdagsnummeret på 16
sider .

7

Dette løs s alget skal drives h ele år et , det vil
være et alv orlig avv ik om vi kutta løssalget den
dagen dagsav isa var et fakt um . Da ville v i
kutte tusenv is av regelmessige bånd mellom
komm unistene og massene .
Det tjukke ons dagsnummeret skal vi br uke til
løssa lg for å sk affe stad ig flere ab onnente r
til dagsavisa . Poenget er , v i m å styrke løss alget kra ftig nå for å legge grunnla get for
e i omfattende ab onnementsve rvlng.
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Vi kan ikke basere oss på at et omfattende
tt
t d
. k
k l ik
l
l "."ssa
'f gd e era agsavtsa ommer s a s re
d n·1 ta , ·o et kan hbare mange
. Det
_, . tusen abonnenetr
o
v1 ogsa være e 1t umLutg for oss a selge et
t ilstrekkelig stort antall l løssalg hver dag for
å holde avisa i live . Arbe idet med avisa ville
da s ette så store krav til oss at mange andre
oppgaver v ille bli s a botert.

s tå fram med polltikken o M tod
d o
e
en ·me
a
selge i grupper , to og t o var.
· det
sammen osv gJØr
mulig å st"'tte
og hJ'elpe h veran d re 1· dl s k USJOner
·
."
svare på spørsmål or·v
.~ ·

Sikkerhetsargumentet , hetsen har ført til at
kamerater har gitt opp KK -salget. Dette
vtser at de ikke har full forståelse for at
Medlemmene i NKS synes Klassekampen er ei ma:se_ne ~å få kommunistisk propaganda, for
god avis , ja mange verker slik etter å få lest
at apttall_smen skal kunne knuses. Vi er de eneste
den at de ikke har tid til å vente til den kommer so~ ka_n ttlføre dem denne .Klassekamp9n er
i posten - de springer i kiosken eller på stand avts~ ttl ar~e.ider~lassens parti, den fremfører
og kjøper den så snart den kommer Vi leser
parttets politikk pa en rekke områder og vil
den og diskuterer medandre medle~mer, og
~en_ stor b~tydning for å styrke partiet. Men
mener at:"Jo dette var virkelig et bra nummer"
e tsolert tfra og uten massene.
Problemet er , entusiasmen vår for avisa
fører ikke automatisk til at vi kaster oss ut i
løssalget for å spre den til massene.
Borgerskapet lurer fælt på hvor alle pengene
Mange gærne ideer og flere motsigelser står
til rotasjo~skampanja kommer fra . Libertas iveien og stenger.
organet NA mener at vi henter beløpene i noen
Mange ser på avisa s om ei individuell
helt bestemte ambassader, DNA -pamper og
forbruksvare, skjønner ikke at massene har
en del aviser mener vi gjør underslag fra
bruk for , og fak tisk har interesse av denne avisa streikestøttepenger og at innsanliingene som
Vi trur at det bare er vi som skjønner at
alle "frontene våre" driver egentlig er
dagsavisa er viktig.
fordekte rotasjons innsamlinger . Vi veit at
Vi har ikke skjønnt at massene er de virkelige dette ~r løgn og reaksjonær propaganda fra
heltene og at vi bare ved hjelp av massene kan ende ttl annen. De fin e res ultatene i innsamlinga
gjøre Klassekampen til e i sterk og slag~ar _::i n ådd takket være alle kameratenes
kraftig avis. Uten at tusenvis av arbeidere,
mnsats. Hovedgrunnen til at vi gang etter
studenter, husmødre osv blir spurt om å kjøpe gang har overoppfyllt målsettingene våre er
avisa og får tilbud om ab onnement klarer vi
de faste bidr agene medlemmene har gitt.
ikke å gjøre den til det den skal være : Ei
.
.
o
kommunist isk masseavis .
~nnsamlmga ttl TO-FARGEMASKINA gar
Uten massene vil avisa visne bort bli fullstendig tram over, men altfor seint, den viktigste
ubruklig s om våpen i kampn f or s~sialismen i
g:unnen til det er ~ettop? at få medlemmer
Norge. Mange har mots igelser på å selge
gtr faste bidrag. Vt kan ikke for late metoden
Klasc(:;kampen. Noen sier at "på skolen vår er
med faste bidrag nå, sj øl om vi er inne i
det umulig å s elge pga sikkerheten vi vil bli
sluttfasen når det gjelder å sikre maskineriet
'
dagsavisa skal rulle ut fra -det vil være å
registrert og aldri få jobb etterpå . "
selge skinnet før bjørnen er skutt . På neste
lagsmøte s a mler kampanjeansvarlige inn
Det er riktig at borgerskapet driver registrering det første beløpet fra alle medlemmene og
av kommunister og progressive , det skal vi
sørger for at alle tegner seg for faste b idrag.
gjøre så vandkelig som mulig for dem å klare,
Kampanja m å organiseres. I mange lag
men løsn ingen kan ikke bli at vi legger ned
finnes ingen kampanjeansvarlig, ingen
KK - salget. Sikkerhetsproblemet må løses
organisering eller planlegging .
gjennom hvilke metoder vi bruker. DetpolI disse laga må medlem<;i 9ne kritisere
itiske arbeidet m å tilpasses de konkrete
ledelsen skarpt for å ha
forholda på hvert enkelt sted , slik også med
for
det fø rste , sabotert og brutt et tidligere
KK-salget .
direktiv om at kampanjeansvarlig skal velges
Andre kamerater sier at "det er så ,mye
i alle lag. For det andre , at de går i spissen
hets , det er vanskelig å selge". Hensikten med
for å fremme ideen om at "alt går bra,
hetsen fra borgerskapet er å drive kommunist - kampanja er sikra" ved å la dagsaviskampanja
ene til passivitet , isolere dem fra masse··:le .
seile sin egen sjø.
Legger vi oss flate for hetsen jubler borgerne .
Vi må ta alvorlig på og diskutere de problemene Det er medlemmenes plikt og rett å kritisere
mange kamerater har usikkerhet , redsel for å
ledelsen når den begår feil eller undrar seg
oppgaver.
n~ange
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Til medlemmene i de laga det gjelder:Krev de
nødvendige organisatoriske tiltaka satt i verk
som kan få sving på kampanja.

F~~,~,;::::;::~::;~:::::~;::!

Kamccater!

;:;Alle sirkelledere oppfordres til å diskutere=::
;~)dagsavisa på et møte, og viktigheten av at :~::
~;~flest mulig tegner abonnenment. Bruk
~:~:
:;:også Klassekampen akt ivt på m øtene , og
:;:
:;:mob ilise r deltage rne for av isa , for å sjøl :;:
~~~gå ut og s8lge den og for å te gne
~~~:
;:;abonnement .
;:;

Vi har ikke tid til å somle en eneste dag. Vi
må ta alvorlig på det ansvaret vi har for at
l apr il skal bli en h is torisk dag , et stykke
histor ie s om skaper entusiasme og økt kamp!
k r aft i ar beiderklas s en for hver dag som går.
l april skal bli den dagen da arbeidfolk l den

:~:itlf~it;:kL~t:~~~::~~~~~:~v~;:~el:::e~:~ped~·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:':':':':':':':':;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:::}:
Senb:alstyrets Au.

* Full f1-.es

p~

ROTAS.JON

~*

I Klassekampen nr . 89 for 23 . nov . viser det seg at NKS har samla inn 44%
av målsettinga. Takten i innsamlinga er ikke bra nok . Skal vi klare m ålet
til 1. 2-77 må vi ta et krafttak nå, ikke slappe av og lite på at studielånet
over jul skal bringe oss sikkert i mål. Fra nå og i t ida fram til l. 2 må ukebeløpet opp i 7000 kroner.
Det er nå trykt opp retasjonslister. Disse
vil bli til god hjelp i innsamlinga , derfor
m å kampanje ansv a rlige i l aga bestille
diss e raskt. Tidligere erfa ringer viser
at vi ved hjelp av lister er i stand til å
gå langt ut over egne rekker for å samle
inn penger. Tusenv is av p r ogressive studenter ga pengestøtte til mobiliseringsannonser for 21. aug. og 11 . sept. demonstra sjonene, samtidig som det ga oss
sjansen til mange gode diskusjoner.

Alle m edlemmer m å skaffe seg rotasjonsliste r , spørre de samme som de har på
stre ikestøttelister og som de hadde på 21.
aug . lis ter om de vil gi faste bidrag til rotasjon.
INNSAMLINGSY~MPANJA MÅ ORGANISERES.

Uten at kampanja organiseres, uten at laga
velge r ansvarlig s om fører kontroll med innsamlinga vil vi fortsette å halte avgårde .
Mange lag har ikke ansvarlig for kampanja,
på l agsm øtene v åre henvises r otasj on til
en lusen ev entueltpl ass , ja ove r lengre tidsr om nevn es den ikke i det hele tatt. Re s ulta te t av denne la-det -skure - å - gå politikken
er at svært få m edlemme r ha r tegna s eg
for fas te bidrag. De ansva rlige må begynne med å sikre at alle medlemmene forplikter seg til faste bidrag. Dernest kan
v i begj'lli'le å konsentrere oss on n ære venner
og sympatis ør er, deltakere på studie sirkler , faste KK-kj øpere osv.
Gå grundig
tilverks , dvs. sikre den mest fr amskredne tredjedelen s om bidragsyte r e først ,
gj ennom t ålmodig og m ålretta massearbeid.
Innsamlingskampanja pågår hele tida, derfor er det ikke nok at lagsstyret tar et skip pertak på neste møte. Velg kampanjeansvarlig, styrk sentralismen!

BEKJE MP SEKTE RISMEN !
Vi har e t ide ologisk avvik s om hindrer
oss i å t r ekke mange u organ ise r te med
i innsam linga . Vi trur a i de mange tusen
s tudentene som hele året gir penger til
streikende a rbeidere , til 21. aug. demons trasjonen og til støtte fo r den kam pen
de undertrykte i den tredje ve rden føre r
ikke vil gi penger fo r å s ikre t rykkeriet
til den av isa som k ons ekvent gå r i spissen for å organ is ere og r e ise støtte for
de streikende arbeiderne osv .
Innsamling t il rotasj on bli r s ett på som
et problem som l omme boka til kommunistene skal løse, rotasjonspressa er "vår",
skal trykke avisa " v år" osv . Dette er tenkning som uttrykker mistillit til massene,
tenkning som fører til sekterisme i innsamlinga.
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BRUK ERFARINGE NE FRA SOMMERLEIRENE I INNSAMLINGA !

:~~:::;~·::·;·~::;:;;:;;:~;:;;~:;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~~

Utenom somiiE rleirene diskuteres rotasjonsklJ.mpanja så og si ikke med uorganiserte . Diskusjonene, entusi asmen for rotasjon og innsamlingsresultatene på leirene står i skarp kontrast til situasjonen
nå .

jula møtes gamle venner - slekt og familie
;:;:Dette er en glimrende anledning til å
;:;:verve nye abonnenter til Klassekampen.
;:;:Benytt anledningene som byr seg til
;:;:grundige diskusjoner om dagsav isa og
:hegn abonnenter .

P å leirene våre mobilise res deltakerne
til å gi gjennom politiske diskusjoner, enkle metoder tas i bruk for å få inn store
bel øp. Flere av disse metodene kan brukes
i innsamlingskampanja n å. Vi kan ar rangere
KK-møter eller be sammen venner og kjente
til KK-fester for å få inn penger. Auksjoner,
kakeutlodding , kultur og politiske appeller
vil bringe bfa resultater . Slike fester kan
ha positiv virkning utove r det å sikre tofargemaskina, organis erte og sympatisører blir s veisa n ærmere sammen, mange
politiske spørsmål v il bli diskute rt .

:l~:I

:~;
:;;
:;;
:;::

@:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-:::::::::::-:::.:-:::.:-:-:-:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·J~~

FRAM FOR TO- FARGEMASKINA!
Sigmund

DEN NORSKE REVOLUS.JONENS
D
D

Tidle g i haust vart det vedteke at Klassekampen skal koma u t som dagsav is fr å
l . a pril - 77 . Avis a skal koma ut 6 gonger i veka, med tilsa man 56 revolusjonære
a rbe ideravis -sider. Vi har a ll grunn til å lykkeynskj a oss sjølve med den fy rste
kommunistis ke dagsavis a i No reg på ov er 20 år. Men det har kosta tunge l øft å koma
dit vi er i dag, og det m å løftast enno meir framov e r no. Det er eit s tort og viktig
steg som skal takast, og ein må spørja seg: Kan vi læra noko av erfaringar gjort
i andre land?
LENIN OM DEN KOMMUNISTISKE
AVISAS OPPGAVER.
I boka "Hva m å gjøres" frå 1902 , legg Lenin
fram sitt syn på kor turvande det er å utvikle ei revolusjonær i Russland. Her skisserer han tre oppgåver for ei kommunistisk
av is:
Ho skal ve ra a gitator . dvs . konsentrera
seg om einskilde hovudtankar som kan bli
brekkstang for massane sine a ksjonar
("gje massane ein ide"). Samstundes skal
avisa ve ra propagandist , dvs. sameina
aksjonsparolane og slagorda med den stra tegiske planen for partiet , og m otivera
gjennom ei djupare analyse av situasjonen.

J~;:;

Svært viktig er også dentredje oppgåva til
avisa , nemleg å vera kollektiv organisator.
Om dette seier Lenin: "Av isa er ikkje berre
ein kollektiv propagandist og e in kollektiv
agitator, men også ein kollektiv organisa tor . I så måte kan ho samanliknast med
eit s tilas som ve rt sett opp omkring eit
hus under byggj ing. Det markerer konturane av byggniningen, letter sambandet
mellom de i einskilte bygningsarbeidarane,
hjelper dei t il å fordela arbeidet og ha
overblikk over dei felles resultata som
vert oppnådde ved der organiserte arbeidet."
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Vidare seier han : "De r s om vi hadde ei
avis ville synsvidda av organisasjonsarbeidet straks ve rta mange ganger vidare,
og suksessen ein stad ville oppmuntra til
meir framgang og ville vekkja ynskjet om
å utnytta erfaringane mellom kameratane
elles i landet .. . Einkva r demonstrasjon
og kamp ville verta vegen og diskutert på
alle m åta r i heile Russland . " Og·han sler
fast : "Dette bladet v il verta ein liten del
av ein veldig smiebelg som bles kvar gnist
i klassekampen og folke harmen opp til ein
a llmenn brann" .
PRAVDA SOM DAGSAVIS .
Desse synspunkta hos Lenin skapte forståing for dagsavisa, og i 19 12 såg "Prav da" dagslyset. Kva rolle spela denne av isa
i kampen for revolusjonen? Kva kan vi
l ær a?
I SUKP (b)s historie summerer dei sovjetiske kommunistane opp erfaringane frå
utgjevinga av Pravda som dagsav is:
"Alt før "Pravda" , kom den bolsjevikiske
vekeavisa "Svesda" ut . Ho va r berekna på
d ei po1itisk utvikl a arbe idarane. "Svesda"
spel a ein stor rolle under Le na-handlin g ane. I ho vart det offentleggjort ei rekkje
politiske kampart iklar av Len in og Stalin ,
som mobiliserte arbeida rkl assen til kamp .
Men under det revolusjonære oppsvinget
va r e i vekeav is ikkje lenge r tilstrekkelig
fo r de t bolsjevi kiske pa rtiet. De i trang ei
dagleg politisk masseavi s retta inn på d ei
breiaste l ag av a rbe idaran e. Og ei slik
avis var "Prav da".
I denne perioden var "Pravda" s in rolle
overmåte stor. Ho erobra de i bre ie massane i arbeidarkl assen for bolsjev ismen.
Utsett som ho var for stendige politiforfylj ingar , bøter og kon fiskasjone r fordi
ho offentleggjorde artiklar og korrespondansar som sensuren ikkje l ika, kunne
"Pravda" be rre eksistera med den aktive
støtta som ho fekk frå titusenvis av politisk utvikla arbeidara r . Berre takka ve ra
store pengeinnsamlingar mellom arbeida rane,
kunne " Pravda" beta la dei ve ldige pengebøtene . Ofte kom ein stor de l av dei kon fiskerte num m era likevel fr am t il lese rane,
då klassemedvitne arbeidara r om natta
kom til trykkeriet og tok m ed seg avis pakkar .

"P ravda" s to i senteret for ka mpen for
parti - ideen, for attreis inga av eit
masseomfattande revolusj onært arbeidarparti. " Pravda" samla dei legale organisasjonane kring dei illegale støttepunkta
for det bolsjevikiske partiet og innstilte
arbeidarr ørsla på eit særskilt m ål - på
å førebu revolusjonen .. .
Bolsjevikane vart den gongen ka lla "pravdister". Saman med "Pravda" vaks det opp
ein heil generasjon av det revolusjonære
proleta riatet som seinare gjennomførte
den sosialistiske oktoberrevolusj onm.
Bak "Pravda" sto titusenvis og hundretusenvis av a rbe idar ar. Under det rev olusjonære
oppsvinget (1912- 1914) vart det lagt eit
varig fundament for det bolsjevikiske massepartiet , eit fundament som ikkje kunne
øydast av nokon som hel st forfyljingar fr å
tsarismen i den imperialistiske krigen
sin epoke .
Stalin sa : "Pravda frå 19 12 va r det som la
ned grunnsteinen for den
evild:ske,
sigeren i19 17!'"

.. . . _.!

DEN NORSKE REVOLUSJONENS "PRAVDA"
- KLASSEKAMPEN !
Er det ut frå dette rime leg å gå ut ifrå
a t avisa vår "Klassekampen" kan koma
til å spela same avgjerande rolla for den
sosia listiske revolusjonen i Noreg?
Svaret må verta eit ubetinga JA. Partiet
vårt stå r i dag på ein riktig politikk. Det
er opp til oss om vi maktar å propagandera
for denne ved å gå breitt ut med avisa og
skaffar mange abonnentar, slik a t arbeidarklassen og deira allierte verkeleg blir kjent
med politikken vår.

ARBEIDARANES EIGE AVIS.

Vi er i dag på rett veg. A r beidarar i streik
reknar KK som si eiga avis: Avisa vår
Ts arregj eringa forbaud " Pravda" åtte ganer den einaste arbeidaravisa her i landet ,
ger i laupet av to og. eit halvt år , men med •••
( •.• .,,1 pc"-'~'.. "•"f ~·Ltc .. •~- /&ilt" ttf -:-:..._)
11 ho støttar konsekvent arbeidsfolk i streik
r-,
de1 tølf~· e~ s . ~
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Stalin slo fast at det var dagsavisa "Pravda''
som gjorde det mogeleg å gjennomføra
revolusjon så tidleg som i 1917. Klassekampen som dagsavis vil skjerpa og mo ilisera arbeidarklassen i Noreg for den
sosialistiske revoncn. Streikane og ak jonane vil pga avisa stå sterkare. Angrep!
på og løgner om stre ikar vil alltid få eit
kontant svar. Avisa vil betre kunna organisera støttearbeid . Avisa vil få stor
verknad for mobiliseringa til demonstrasjoner (l. mai, 8. m a rs, 21. august,
11 . sept. osb . ) Samstundes vil avisa
be tre bli i stand til ra skare, breiare ogbet re enn før å ta opp studentane sin interessekamp.

og forsvarar deira demokratiske rettar,
ho propaganderar kamp og ho organiserer
aksjonar.
Samstundes advarer ho mot den aukande
krigsfåren frå supermaktane og peiker
på at fåren for ein tredje verdskrig aukar.
KK er den e inas te avisa som syner at borgarskapet er komen til makta i Sovjet og
at sosialimperialismen utgje r den størs te
truselen m ot verdas fo lk. Ho tek opp
Sovjet sine provokasjoner i Barentshavet
og på Svalbard. Klassekampen er eit viktig våpen mot dei borgarlege a rbeidarpartia og deira freistnader på å føra folk
bak lyset. Ho avslører konsekvent deira
reaksjonære funksjon i klassekampen,
som borgarskapet sine agentar og aktive
sabotørar av dagskampen.

Dagsavisa vil gjera det mogeleg for partiet å gjera standpunktet sitt kjent, koma
raskare ut med liner og parole r for kampen
og dermed styrka partiet sin innverknad
på og leiing av aksjon ar fram til siger.

Klassekampen er vorten ei mykje betere
avis enn før , fyrst og fremst av di ho
sidan januar i år byrja koma ut to ganger
i veka. Men i dag er det heilt tu rvande
med ei dagsavis . Under streiken i Sauda
i 1970 kom Klassekampen ur berre ein
gong under den ein mnd. la,.'lge streiken.
Under Linjegodsstreiken synte de t seg
tydeleg at trongen til ei dagsavis var der:
Fyrst to dagar etter det siste politiangrepet
kunne KK fortelja kva som hadde hendt.
Streiken i Odda syner det same: Vi må ha
dags avis!

(r

~V ~c.dlof.

«-'"'t · · .
frorl>'å. ,......

$•

-- FRAM FOR EI KRAFTIG STYRKING
A V KK - KAMPANJA !
-LE
LEVE KLASSEKAMPEN!
· Marcus T.

>

Et borgerlig a rbe iderparti må med andre
ord lure folk. Det betyr at en rekke mennesker som ønsker å kjempe for arbeider klassens interesser melder seg inn i det
borgerlige arbeiderpartiet fordi de ikke
forstår partiets sanne karakter. Men blir
partiet noe me r progressivt om det klarer
å lure en hel del progressive folk?
Sjøl sagt ikke.

På grunn av innspurten i valgkampen i
Studentersamfimdet i Oslo, har det ikke
vært mulig å gjennomføre de nødvendige
diskus jonene omkring oppsummering av
husleiestreiken i Oslo i fjor . Dette betyr
at oppsummeringa først kommer i nes te
nummer av 4 mai.
I bl. a Oslo og Stavanger står studentene
nå foran nye kraftige leieøkninger, og
oppsummeringa v il rettes direkte inn
mot å reise nye husleiekamper.

Kommm1istenes oppgave er å avsløre de
bor gerl ige arbeiderpa rtienes sanne karakter , for å isole re de reaksjonære lederne
og trekke de progressive medlemmene og
sympatisørene over til seg. Dette gjorde
ikke kameratene i eksemplet ovenfor.
Tve rt imot, de lot seg lure sjøl'.

red.

Marte
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Kamp rnot streikebryteriet!
..
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:~;UI~der Champignon - st~eiken har vindusrutene hos streikebryterer Åge Gr

, l::
:::blitt knust. Denne aksJonen er en av mange som brennmerket Gr1
.d for hans ::::
:::f~rræderiske gjerning. NKS har ikke delta tt i og kjenner ikke til hvem s om
:::
:::gJennomførte aksjonen. Denne aksjonen har vår fulle s tøtte '
:::
:::~:::::::::::::::::::;.;::::::::::::·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
har vært viktig for å trekke fram i lyset
a t denne simple gjerningen ikke var en sa1
som hører 20 -og 30 - åra til, streikebry teri er en del av klassekampen i dag. Det
er svært få som støtter streikebryteriet
til Gr
d. Opinionen mot streikebryterie t øke r. ~t uttrykk for dette er at fire
andre streikebrytere har slutta på
Champignon .

AKSJONEN RETTER SE G MOT EN
BEVISST STREIKEBRYTER .
Streikebryteri er ussel gjerning . En streike bryter l a r seg bruke av borgerskapet til å
bekjempe de rettferdige krava a rbeidsfolk
går til streik for å få gjennom. I dette tilfellet retten til å organ isere seg samt
anti-rasistiske krav. Streikebryteren kaster he le sin arbeidskraft inn for å bekjempe
disse krava, forsvare Wollebekks "rett"
til å vær e utilslørt rasist , underbetale
arbeidskrafta si , nekte dem å organisere
seg og sparke dem ut av hus og jobb etter
eget. hue . I s å måte er s treikebr yteren
Gn
d og kapitalisten Wollebekk to
alen av s amm e stykke.

UENIGHET OM AKSJONEN SKAL LØSES.
Blan t progressive stude nter e r det delte
m en inger om aks jonen. For å trappe opp
støtten til ·de ni fremmedarbeiden1e som
gikk i stre ik på Norsk Champignon , og
for å stå m er konsolidert mot borgerskapet, m å motsigel ser l øses.

Men Gr_
j gjør noe W olle bekk ikke
kan. Han redder Wollebekks produksjon,
kapitalistens profitt . Uten arbe ide r e er
kapitalisten null verdt. Derfor er streik
et ska rpt våpen , det raTn m Pr kap italisten
i pengepungen, Med G1
d kan Wollebekk stå i mot de rettferdige krava. Uten
Gr
1, vil han enten måtte ofre profitten
e ller innfri krava.

Dette er noen vanlige argumenter mot aksjonen:
"Jeg er ikke m ot denne typen aks joner ,
m en denne var taktisk feilaktig fordi den
is olerte de mest ak tive støttene arbe iderne
hadde" Argumentet ang r iper den he lt riktige metoden med å ta streikebry tere ha rdt
ved å skyve massene foran seg . Videre
sier argumentet a t de mest aktive støttene ,
og deriblant sjølsagt kommunistene. ikke
skal befinne seg i den rekka som først uts e ttes for hets , nemlig den fø rste' Vime ner dette var eksempe l på en korrekt fort ropps aksjon. Målsettinga var å fjerne
streikeb r ytere og gjenreise opinionen.
I begge saker ble de t oppnådd betydelig
fra mgang.

Gr:
, gjør me r: Wollebekk ikke kan .
Han framstår som arbeider og forsøker
og bre kke opp klassesolirhri t., ten, s vekke
klassebeviss theten. Grr
er en spydodd i borgerskapets forsøk på å hive streike brytere inn i enhver s tre ik . Å bekjempe
streikebryterei og å s tøtte r ettfe rdige strei ker, det er to sider av samme sak. Å være
unnfallende overfo r stre ikebry te ri, bety r å
e rkl ære for hele arbeiderklassen: "Vi
støtter de rettferdige kampene dere reiser ,
men bl ir s treikebrytere brukt , nytter ikke
kampen". Unnfallenhet er det samme som
knefall for borgerskapet.

AKSJONEN HAR GJENREIST KAMPEN OG
OPINIONEN MOT STREIKEBRYTEÆ .

" Vi påd ro oss mye hets som har skada
AKP(m-1)". Vi må innse a t. det. ikke er
mulig å bekjempe streikebryteri effektivt uten at borgerskapet hyler opp. Det
er bare når vi lar være å tråkke borgerskape t på tærne a t de holder kjeft. J o mer
de bærer seg , jo klarere e r det a t vi ikke
tråkka feil.

Blant arbeidsfolk, og is ær blant e ldre ar beidere, har ikke sosialdemokra tiet klart
å knekke kampviljen mot streikebryteri.
Ruteknuse-aksjonen ha r fått fram historier
om hvordan streikebrytere ble møtt med
. hard og rettferdig terror i 30-åra. Aksjonen

P å samme tid er det klart at av is9ppslag,
den avskyelige klagesangen fra NA til
Arbe ide rbladet, har en virkning. Den er
en utfo r d ring til alle _NKSere til å diskute re aksjonen med alle vi kjenner. Dersom
borgerskapet lykkes i å pas sivisere kom-
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munistene, avholde os s fra å propagandere
mot streikebryteriet, da kan borgerskapet
gj øre framgang. Men da er det klinkende
klartat borgerskape ts ytre press virker
gjennom våre indre motsigelser . Derfor
e r elet viktig å få enhet i NKS om at ak s jonen var r iktig .

Hærverk eller vold er ikke klasseløst
- og v i kommuniste r støtter all hærverk
og vold som er i arbeiderklas s ens interesser. Argumentet "jeg er i mot all hærverk" dekker over uenighet på aksjonen
og at en innbiller seg at det borgerlig~
demokratiet i!5ke er b orgerskapets diktatur. Vi lar oss
lure av de "fre<li lige" forholdene og det fo rmelle demokratiet i Norge i dag til å tro at det ikke
er et diktatur der borgerskapet har uinnskrenket m akt vi lever i. Det fører til
a t vi ikke fa tter at lovene er stengsler for
vår kamp . De har som m ål å få folk til
å operere på borgerskapets premisser.
Derfor m å all le galisme bekjempes '.

"Jeg er mot hærverk''. Det som ligger
bak dette er at det var å gå "for langt''
td. De t er å
å knus e rutene til G1
gå " ove r streken". Og hvilken strek?
Jo , en av alle de stengslene borgerskapet hq.r satt opp for å hindre mas sene
i å kjempe for sine interesse r. Borger skapet er mot hærverk oe: vold mot dem
sjøl. Aksjonen mot G!
j var en trussel mot G'
.d og de andre streike bryterne, med de t mål å frata borgerskapet deres farligste våpen mot stre ikende arbeidere - streikebryterne. Derfor var aksjonen progre ssiv og i arbeiderklassens tjeneste .

FORSLAG TIL S.JØLST,UDIER l ~ULA
kelige studier på , er de følgende:
-spørsmålet om sosialimperialis men ,
- sp ørsmålet om rev isj onismen og
- den kommunistiske masselinja .

Forslaget t.il beretning til NKS' 2. landsmøte slår fast at de ideologiske røttene
til høyreavviket i NKS har sin bas is i det
klassem essige grunnlaget til forbundet.
Den sier at dette blir særlig skjerpa i NKS
fordi kameratene på alle plan i organisasjonen har svært dårlig grep om marxismen-leninismen. Fordi den borgerlige
ideologien er fJ.llstendig dominerende i de t
kapitalistiske samfunnet , så er det som
Lenin slo fas t, at der hvor det ikke eksi ste rer bevisste kommunistiske ideer,
v il det s pontant oppstå borgerlige ideer .
Fors laget til beretning sier: " Botemiddelet
for å bekjempe den borgerlige ideologien
i våre egne rekker er å driv e planmessige
studier i marxismen-leninismen - Mao Tsetungs tenkning i forhold til de oppgavene
som klassekampen stiller, det er å styrke
den ideologiske kampen fo r den kommunistiske ideologien i våre egne rekker . "
P å bakgrunn av dette vil vi gi kame ratene
e n del råd om hva de bør studere i juleferien. Vi vil på det sterkeste oppford re
til at dette blir v irkelige og grundige studier
- ikke glatt gjeru10mlesning på linje med
julelitteraturen ellers'

SOfn

HVA ER VIKTIG Å STUDERE ?
Vi mener de områdene det er mest om å
gjøre å få kommet raskt i gang med skik-

AKP (m-l) har sl ått fast at kjerna i h øyreavviket er en feilaktig holdning til den moderne revisjonismen og sosialimperialismen.
Praksisen vår - det siste halve å ret ikl<e
minst - vise r a t vi har meget store avv ik
disse to områdene. Store deler av NKS
gjorde lite eller ingenting med mobilis er ~
inga til 21. august-demonstrasjonen. Dette
er uttrykk for at de s er på det å mobilisere
tusenvis av folk mot sosialimperialismen
som uviktig eller unødvendig , og at de ser
på kampen mot sosialimperialismen som
en underordna oppgave . Når kamerater
klager over at Kla ssekampen skriver fo r
mye om sosialimperialismen eller når
de fullstendig unnlater å diskutere dette
spørsmåle t med folk - så er det uttrykk
for akkurat det samme: at en ser på sosialimperialismen som ufarlig .
Når det gjelder revis jonismen ka..l'l vi trekke fram eksempel på eksempel på at kameratene betrakter SV , KUL osv .
"ikke s å bra som oss" men langt "bedre"
enn DKS F . Kameratene ser ikke på rev isjonismen som konsekvent borgerlig kgentur som tilmed er farligere enn DKSE for di de framstille r seg " marxister" osv.
Vår lite offensive valgkamp mot "Sosialis tisk Front" i DNS i Oslo i høst er et uttrykk
for sånn tenkning.
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ratene i NKS har en grunn og overflatisk
forst åelse av revisjonismen og de borgerl ige arbeide rpartiene. Fordi vi bl. a. ikke
skjønner at de er konsekvente agenturer
for borgerskapet og at de må forkle seg
etter det "miljøet" de opptrer i for å utføre oppgava si - så lar vi oss stadig
lure , og hvordan s kal v i kl are å avsløre
dem for massene når vi er lurt sjøl?
Denne artikkelen viser hva som er det so siale grunnlaget for disse partiene, hvil ken rolle de skal utføre for borgerskapet
og hvor viktig det er å føre en prinsippfast kamp mot dem.

Det har kommet fram i beretningsdiskus jonen at kameratene erstatter noe av det
som er kjerna i den kommunistiske masselinja - at kommunis tene s kal gå i spissen
å reise massene til kamp for deres egne
interesser - med ei linje
som slå r til lyd for a t kommunistene skal
bli anerkjent av massene som et hyggelig
menneske istedetfor s om deres ladere.
Under dekke av å være noe annet, er det te
uttrykk for den samme mistilliten til at
massene kan gjøre opprør og utgjøre noen
kraft i klassekampen - som den selvnytende
sekterismen, som ellers preger masse arbeidet vårt. Begge er b-orgerskapets linjer
for å isolere massene fra deres kommunis tis ke ledere.

4) "MASSENE ER DE VIRKELIGE HELTENE".
(Oktoberheftet med tekster om masselinja av
Mao Tse tung, l .en in , Stalin og Dimitrov).

FORSLAG TIL STUDIER:

Vi oppsummerer stadig hvor dårlig det stå r
til med masselinja vår . Masse linja e r et
problem, om det problemet sier Mao:
"Det som er grunnlaget for å løs e dette
probleme t er naturligvis å drive ideologisk skolering på mas selinj a, men samtidig må vi lære disse kameratene en rekke
konkrete arbeidsmetoder" (En tale til redaksjonsstaben . .. ) .
Vi kan -aldri klare å utrydde de grove feila
våre på masselinia uten at vi driver grundige studier av hva den kommunistiske
masselinja egentlig er for noe. De
kommunistiske klassikerne er dem som
best kan hjelpe oss med
ut av det . .

l) VEDTAK OM SOSIALIMPERIALISMEN
fra AKP(m - l)s landskonferanse nov. 197 4.
(I Oktoberboka: Sos ial impe r ialismen).
- Vedtaket er i kortfatta form noe av det
mest helhetl ige som er laga om sosialimperialismen . Det trekker en skarp grense linje mot de mange feilaktige ideene som
finnes om Sovjet . Selv om det er vunnet
mange nye erfaringer om Sovjet og sosialimperialismen i løpet av de to åra som
er gått siden vedtaket ble laga, så er
hovedlinja helt korrekt. Vedtaket er en
s l ags ABC i forståelsen av Sovjet, en ABC
som NKS aldri har gjennomført studier i
- og som vår praksis viser at vi aldri
har tilegna oss.
2) MATERIALISTE N 3/ 75 , ALLERN: SOV JETKAPITALISMEN OG VARESPØRSMÅLET.
-Dersom en ikke forstår at Sovjet er kapi talistisk kan en heller ikke forstå hvordan
det kan ha seg at denne staten er en agg ress iv imperialistmakt som prøver å vinne
verdensherredømme . Talsmennene for
denne staten forandrer formdrakt etter
stemningen blant dem de vil prøve å lure.
I universitetsmiljØ trenger de talsmenn
av den "subtile" Ebbing-ty pen. Et av
kjernespørsmåla i kampen mot denne
Sovjetagenten og i det hele tatt i forståel sen av at den sovjetiske økonomien vir kelig er en kapitalistisk økonomi er
varespørsmålet . Denne artikkelen viser
at kapitalismens grunnleggende trekk er
restaurert i Sovjet.
3) LENIN: "IMPERIALISMEN OCR SOCIALISMENS SPLITTRING".
(Svensk Oktober. Et utdrag av artikkelen
står i Røde Fane 4/7 5) .
Beretningsdiskusjonen har vist at kame-

Til slutt vil vi anbefale RØDE FANE og
oppfordre kameratene til å tegne abonnement umiddelbart~ Det siste nr. inneholder bl. a. viktige artikler av Mao om kampen mellom de to veiene i partiet - dette
er nyttig lesning for alle NKSere i en tid
med beretningsdiskusjon. Ellers inneholder
det viktige artikler om Ungarn - 56, et
spørsmål hvor vi lenge har latt oss lure
av den moderne revisjonismen.
Mange av kameratene har sikkert lest en
del av de foreslåtte a rtiklene før. La ·dere
ikke stanse av det! P r aksisen vår viser
at dette på langt nær er tilstrekkelig artiklene m å studeres g rundig om igjen
og om igjen. Se deres egen og lagets
praksis i lys av det artiklene streker opp
-slåss for å forandre praksisen!
15
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Svalbard er norsk land- avvis
sovjetisk press
NASJONALISME F RA AKP.
Ml-bevegelsen ::Ur reist parola "Svalbard er
norsk land". J eg har disk utert dette med en
del k amer ater . De si er det er viktig å reise
parola for di Sovjet truer verdensfreden . Dette
argumentet holder ikke - da hadde de t vært
bedre med parola "Avvis Sovjets agressjon i
Barentshavet".
Hva er innholdet i parola Svalbard er norsk
land ?Jeg mener det er nasjonalistisk -at det
er en støtte til b orgerskapet . Når AKP sier at
Svalbard er norsk - og at utenlandske konsern
skal ut av Svalbar d - er dett e en styrking av
de norske interessen e på Svalbard . Det er en
støtte til Norges imperialis tiske interesser
og ikk e verd ig k omm Lm ister å støtte.
Vår oppgave er tvert imot proletarisk internasjonalisme -å gå imot at imperialister
Lmdertrykker og annekterer land under reaksjonære paroler som forsvar av landet osv .

S~~~.--------T-om_.____~
SVALBARD ER NORSK LAND- AVVIS
SOVJETISK PRESS.
Angrepa på Svalbard er sosialimperialismens
f$Jrste skritt for å legge Norge under seg.
A unnlate å propagandere denne faren, å
Lmnlate å reise arbeiderklassen og folket til
motstand mot denne agress ive politikken,er å legge landet forsvarsløst for Sovjet.
Tom står for dette. Sjøl om han ikke sier
det er konsekvensen av innlegget hans at
vi skal oppgi Svalbard - overlate r åderetten
til imperialistmaktene - til Sovjet.
I dag er dette borgerskapet og revisjonistenes
linje i Svalbardspørsmålet. Rev isj on istene
krydrer sitt standpunkt med de samme røde
frasene som Tom har bitt på:Kaste vrak p å
sjølråderetten, skape forvirring om nasjonalisme og proletarisk internasjonalisme.
Standpunktene til Tom er en del utbredt i
organisasjonen . Særlig der revisjonistene
KUL , SV og trotskistene har propagandert
sine ideer har en del medlemmer tvilt på
hva som er ei riktig linje . Derfor er det viktig
å avsløre det revisjonistene står for - og de
argumentene som Tom fører fram.
SVALBARD ER NORSK LAND.

Svalbard har ei hist orie som viser at den
hører inn under Norge. Øya ligger nærmest
Norge , normenn har drevet virksomhet der i
flere h undre år . Det har blitt slått fast ved lov
i 1925 - og det har aldri vært noe annet land som
har bestridt at Svalbard er norsk. Det finnes
heller ingen urbefolkning - ingenting som
skiller denne øya fra Jan Mayen , Hopen og
Bj ørnøya.
Det Tom gjør feil er å stirre seg blind på
at borgerskapet i Norge er imperialistisk og
s å skulle ethvert krav om kontroll over et
landområde være en imperialistisk . Tom ser
ikke på historia og tar still ing utifra den.
Vi s tøtter s jølsagt ikke de imper ialistiske
interessene til Norge. Vi støtter ikke noe krav
om Grønland , eller k rav om landa p å s ørpalen -Bouvet - øya, Pete.r I øy og deler av
~ntark_tis_, f~rdi dette er utt rykk for Norges
tmpenaltsttske interesser og ingen naturlig
del av Norge.
Det Tom er uenig i er at kommunister reiser
parola om å forsvare Svalbard . Dette skal
være å gå borgerskapets ærend.
Hvordan er virkeligheten?
Virkeligheten er en helt annen. Det norske
borg~rskapet har siden imperialsimen skjøt
fart ikke ofra nasjonen og sjølråderetten en
tanke. Under vingene på ei stor og sterk
imperialistmakt har borgerskapet alltid tatt
seg til rette. I dag heter denne imperialistmakta USA - om ikke lenge kan den hete Sovjet.
Borgerskapet reiser ikke som Tom tror
parola om at Svalbard er norsk land . Tvert
imot ønsker de utenlandske imperialistmakter
velkommen til Svalbard - de er unfallende
ove~for Sovjets agressjon. De selger beitemar,{er til imperialistmaketne for dollars
og rubler - bit for bit selger de landet og
oppgir sjølråderetten.
Denne linja er identisk med de moderne
revi~joni;;tene. De skriker høylydt opp om at
vi star pa borgerskapets side. Faktum er at
de sjøl gjør det. De har aldri ytra noe om
forsvar av Svalbard. Bak utfl ukter om at det
er et formelt spørsmål, at det er uviktig , at
?orgerskapet er hovedfienden -at de går
Imot nor sk imp.zr!alisme osv - står 'l

for det samme foræderiet som bor gerskapet.
De hevder at Norge er ei imperialistmakt på
linje med USA og Sovjet , og vi skal ikke
fors vare Norge mot overgrepa fra en annen
1 6 impe rialistmakt.
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Norge er et lite imperialistisk land. Vår sjølråderett er trua av de mellomstore imperialistmaktene - og spesielt USA og Sovjet.
Vi reiste parola om forsvar av sjølråderetten
under EEC -kampen. Mener Tom at dette skulle
være fe il? Vi kommunister er konsekvente
forsvarere av sjølråderetten. Vi går sj ølsagt
imot bprgerskaputs forsøk på å utnytte det
norske folkets patriotisme for å fremme sine
imperialistiske interesser. Men vi kaster ikke
sjølråderetten over bord for det .

vi kjemper mot angrepa fra det imperialistiske borgerskapet i andre land og spesielt
USA og Sovjet fører vi kampen mot den samme
hovedfienden som folkene i hele verden
kjemper mot.
Det er ikke for å styrke norsk imperialisme

vi krever utenlandske imperialistmakter ut av
Svalbard. Vi kjemper for at utenlanske interesser
skal ut av Svalbard, ut fra oljefeltene og ut av
200 mils fiskerigrense fordi vi er imot å selge
råderetten til utenlanske imperialister .

Enhver innskrenking av sjølråderetten er et
angrep spesielt på arbeiderklassen . I dag har
borgerskapet solgt store deler av norsk
Parola Svalbard er norsk land er ei viktig
suverenitet til utenlandsk imperialisme parole. Det er ei parole som er retta mot
spesielt er vi knytta til USA økonomisk, politisk
borgerskapets svik av nasjonens interesser.
og militært. Mener Tom at det er gæærnt å
Ei parole som er retta mot imperialismens
kjempe mot denne innflytelsen?
·
interesser på Svalbard - mot Sovjet. Det er
Det er klart at alle angrepa på sjølråderetten,
ei parole som er retta for at det norske folket
fungerer undertrykkende og innskrenker arbeider~ skal forsvare Norges sjølstendighet.
klassens rettigheter og muligheter. Disse
angrepa kommer også på flere andre områder
SV .Th.LBARD ER . EI VIKTIG BR IKKE I
som språklig og kulturelt.
SUP ER MAKT EN ES SPILL.
Kampen for den nasjonale sjølråderetten -er
kampen mot nasjonal undertry~ing.for arbeider - Svalbard er prøveste inen for sosialimper klassen og folkets rettigheter. A styrke sjølialismen i nord. Å tillate Sovjets agressjoner
råderetten betyr å styrke arbeiderklassens
på Svalbard - er å tillate at Sovjet tar første
rettigeheter - det betyr å styrke muligheten
skritt fram mot å under legge seg Norge.
for revolusjon.
Denne okkupasjonen vil bety hard undertrykkelse
Derfor er parola Svalbard er norsk land av det norske folket.
avvis Sovjetisk press - arbeiderklassens og
Bare arbeiderklassen og det arbeidende folket
folkets parole.
kan forsvare Norge mot imperialismen.
Under imperialismen er det bare arbeiderDe som sier det er uviktig , uvesentlig å
klassen og folket som har interesse av å
forsvare Svalbard sier egentlig at det er
beholde sjølråderetten - og som er i stand
uviktig å advare mot faren fra Sovjet, at det er
til å kjempe for å forsvare den.
uviktig å forberede arbeiderklassen og folket
til forsvar av den nasjonale sjølråderetten.
Tom påstår at denne kampen for sjølrådeVår oppgave er i dag å gå offensivt ut med
retten står i motstrid til proletarisk interparola Svalbard er norsk land - avvis Sovjetisk
nasjonalisme. Dette er fullstendig feil. Når
press , mobilisere folk til forsvar av landetvi kjemper for arbeiderklassens rettigheter
og avsløre alle borgere og revisjonister som
og styrker mulighet"~ n til å lage revolusjon
vil oppgi sj ølråderetten og svikte nasjon en.
er vi en mektig støtte for verdens folk. Når

tL5t.

:-:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~:::::~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·

REVISJONISTENE STÅR FORI
El BORGERLIG LINJE l
SOLl DARIT ET SARBE l DET

Når Aftenposten satte igang ei innsamling
under borgerkrigen i Spania til fattige
fiskere i Nord-Norge, når borgerskapet
kjører ut brei støtte til "fredsbevegelsen
i Nord Irland" ser vi klart at de står for
ei borgerlig og reaksjonær linje - som
har til eneste hensikt å bedra folk og hindre
at de slutter opp om en riktig politikk .
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vietnameserne har understreka sjøl at
pengene spiller mindre rolle - det er
den politiske s tøtten for deres kamp mo '
imperialismen som er viktig.

En del kamerater har illusjoner om at
revisjonistenes solidaritetsarbeid i forhold til Chile. Revisjonistene er borgerlige
-og i solidaritetsarbeidet som overalt
ellers står de for ei borgerlig reaksjonær
l inje . Deres hensikt er utelukkende å styrke
seg sj øl - og avspore solidaritetsarbeidet.

REVISJONISTENE OG CHILE .

GRUNNLAGET F(\R SOLIDARITETSARBEID
ER PROLETARISK INTERNASJONALISME
I den im perialistiske fasen av kapitalismen
e r forutsetn ingen fo r revolusjon ikke be stem t ut fra for holdene i de enkelte l md,
men av s ituasjonen i hele det imperialistiske verdens systemet . Landa i den 3 verden er
er i da g en v iktig r essurs for imperialismen,
samtidig som de undertrykkte folkene og
nas jonenes kamp mot imperialismen utgjør
en enorm kraft. Deres frigjøring vil bety
en enorm s vekkelse av imperialismen -og
styrke muligheten for revolusjon i alle
land. Dette gjør det til en forutsetning for
revolusjonen at proletariatet internasjonalt
støtter- hverandre - og på den mest bestemte
og aktive måten støtter folket og de under trykkte nasjonene mot imperialismen. Vi
skal r es olutt støtte kampene de fører - vi
skal t rekke lærdommene av kampen overfor den nors ke arbeiderklass en.
REVISJONISTENE S SOLIDARITETSARBEID:
MOT VE RDENS F OLK - FOR IMPERIALISME
OG REAKSJ ON.
Rev isjon istene p r opagande rer for Sovjet ,
for fri gjøringsbevegels er s om e r unde rl a gt Sov jet (MP LA, ANC -Sør -Afr ika) mot
Kinas utenrikspolitikk.
De gå r ikke inn for å bygge s olidariteten
mellom det norske :olkei og ve r den s folk
i kamp mot imperialismen .
F. eks. i Palestinaarbeidt. Palestinafr ontens innsamling nevner ikke et ord om
imperia lisme , sionisme - om støtte til den
væpna kampen palestine rue fø r e r . De
mobilise r e r p å lidelsen og human is m en
ikke på fo r s tåelsen av palestine rnes
rettferdige kamp. I siste nummer av
Palestinafrontens avis garanterer tilogmed
Palestinafronten en skeptisk leser at
pengene ikke går til PLO -han kan være
helt trygg. På denne måten blir aksjonen
deres ingen politisk støtte til det kjempende palestinske folket. Palestinerne og

Revisjonistene tapte kampen om å føre
Chile fnJ.m til sta tskapitalisme under
sin ledelse - støtta på Sovjet. De førte det
chilenske folket ut i et blodbad. I dag
propaganderer de i noe forskellige
varianter ei oppsummering av Chile som
står for den samme linja - og de fører
den også ut i solidaritetsarbeidet.
Revisjonistene vil ikke at folket sal ta
makta i Chile. Deres siktemål er å velte
juntaen - få et mer libera lt borgerlig
styre der de sjøl kan arbeide seg fram i
en regjeringsposisjon .
Derfor går de imot motstandskomiteene
som er folkets aktive k ,.mp mot fascismen .
Derfor o-år
de inn for at eventuell kamp
b
.
.
skal foregå i de idag tillatte orgamsaSJOner
Faglige organisasjoner, blant kvinner på
mødrehygienekontor, studiesirkler, id·~·etts
klubber, kunst og k u: t.u.rsirkler. De sier
videre at "der skal de gjennom alvorlig
kamp og ikke bare med prat bygge opp
makt mot borgerskapet og imperialismen".
I solidaritetsarbeidet kommer denne linja
til uttrykk i ,._
:"Vi tillegger den
diplomatiske og økonomiske isolasjon av
det chilenske militærdiktatuet på alle plan
en fundamentell betydning."
Hvor e r solidariteten til de t kjempende
chilenske folket, hvor er solidariteten
mellom det n orske og c hilens ke folket!
I Chileaks jonens løpesedler er folkets
motstandskamp blit t borte . Revis jonsistene e r ikke fo r at folke ts kam p skal
seire . De s ier: Full økonomisk og
diplomatisk boikott av chielejuntaen.
Å bare føre ut denne parola er å s vikte
det chilen ske folkets ka mp. Det er å
svikte solidariteten mellom de t norske
og chilenske folk. Det e r ei bor gerlig
linje som fører den støtten og s ym patie
folket i Nor ge h <>.r til de t kjem pende
chilenske folke t på avveie.
RAKT IMOT DETTE STÅR VÅR LINJE·
I SOLIDARITETSARBEIDET FOR CHILE .
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det kjempende chilenske folket. Støtte for
kampen- mot imperialisme og fascisme.
Vår oppgave er å propagandere de
chilenske erfaringene for folket i Norge .
Derfor stiller vi parolene:Støtt motstandskampen i Chile. Lær av chile bare væpna
kamp gir seier. Vi propaganderer at USAimperialismen, borgerskapet og militærapparatete r dødsfiender av folket. Vi
propaganderer parlamentarismens fallitt,
revisjonistenes rolle - og at arbeiderklassen og folket må stole på egne krefter.
VI STØTTER OGSÅ BOIKOTTAKSJONER
OG DIPL0ri1A TISK ISOLASJON.

Gjennom boikottaksjoner og krav om
diplomatisk brudd retter vi søkelyset på
krefter som støtter jui1taen .
F.eks:
-bedrifter som selger til og kjøper fra
juntaen.
-Norsk Front som har forbindelse med
fasc istene
-Nobelkomiteen som gir økonomiprisen til
juntaens økonomiske rådgiver.
Gjennom boikottaksjonene kan vi propagand ere den r iktige linja i sol idaritetsarbeidet
- Vi skal avsløre revisjonistenes ideer om
at juntaen kan boikottes ihjel, avsløre deres
svik overfor det kjempende chilenske folket
-og arbeide for solidariteten mellom det
chilenske og norske folkt i kampen for
sosialismen -mot imperialismen og
reaksjon.

Boikottaksjonene og kravet om at Norge
skal bryte sine diplomatiske forbindelser
med Chile - tar sitt uttrykk i folkets
'
~ympati og støtte til det chilenske folket .
A avvise boikottaksjonene er å overlate
store deler av solidaritetsbevegelsen til
borerskapet og revisjonistene.

Vår linje i solidaritetsarbeidet står i
skarp motstrid til revisjonistenes . En del
kamerater har angrepet Chileaksjonen for

Gjennom boikottaksjonene viser v i en stor
støtte til det chilenske folket. Når svenske
lossearbeidere nekter å losse en ch 'lensk
båt - betyr d·~tte lite økonomisk - i forhold
til inspirasjonen det g;.r det chilenske
folket at arbeiderklassen aktivt uttrykker
solidaritet med deres kamp.

å være sekteriske, for ikke å samarbeide
med chilekomiteen . Det er riktig å angripe
deres sekterisme og sjåvinisme som er
overordna støtte til det chilenske folket.
Men viktigere er å vise at de står for ei
borerlig linje i solidaritetsarbeidet. Ei linje
som står i mots~rid til proletarisk internasjonalisme .

{{to.

!100 000 KRONER TIL MOT ST ANDSKOMITEENE

i
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Solidaritetskomiteen for Chile. pb 66 Blindern. Oslo 3
postgiro 2 28 08 99

Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no) 2018

o

o

ABONNERPÅ RØDE FANE,
AKP(m-l)s TEORETISKE TIDSSKRIFT
Det er nødvendig å studere
Ka mpen mot utbyui nga og undertrykkinga blir utkjempa hver dag over
hele verden. Men skal kampen fø re ti l
seier, både den daglige kampen og den
sosialistiske re volusjonen, trenger den
riktige ret ningslinjer.
Derfor er det ik ke nok å ta standpunkt for det rikti ge og mot det so m er
svart og rea ksjonært.
Ja, det er ikke nok å delta i kampen
heller.
Det er nødvendig å studere , nødvendig å selle seg inn i åssen kampen

.• to~~ . t-
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.. arbeidarane si hjelp byrja ho å koma ut på
ny under liknande namn .. Medan "Pravda"
vart sp;reidd i 40 000 eksemplarar i gjennomsnitt kvar dag, steig opplaget til den
mensjevikiske dagsavisa "Luts j" aldr i over
15-16 000 .

mellom rikt ig og gæernt, melom progressiv t og reaksjonært står på teorien s
område. Ellers vil en bli bedr a!! av
vak re ord og løfter i kampens løp, en
vil mangle en ku rs å sty re eller, en vi l
ikke vit e åssen en skal kjem pe , mo t hva
og for h va.
Du må ha kunnskaper o m det som
virkelig skjer. Og du må kjenne forskjellen på kommunisme og revisjonisme.
Derfor trenger du Røde Fane.

Arbeidarane rekna "Pravda" for si eiga
av is , hadde stor tillit til ho og lytta merksamt til røys ta hennar. Kvart eksemplar
av "Pravda" gjekk frå hånd til hånd og vart
le sen av fleirfoldige lesarar . Ho forma
de ira klassemedvit, oppdrog dem, organiserte dei og kalla dei til kamp ...
-~~-
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