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tiske diskusjonene er sviert
nyttige. Er de sinn at alle kan
delta?
ALLE DELTAR I
DISKUSJONENE
Karin: Det er Mart at bare et
mindretall deltar i de store plenumsdiskusjonenen, men inntrykket mitt fra de gangene jeg
har vxrt pa leir, er at alle deltar i
gruppediskusjonene, og at de
fleste tar ordet i brigadesamlinger. I gruppene tok vi hensyn
til at folk hadde ulikt niva, og
sorget for at alle tok del med sine
erfaringer og meninger. Det er
uttrykk for en politisk linje som
hevder at det er viktig a fa fram
alle synspunkter og diskutere
dem.

Du er kanskje en av dem som noler med a melde
deg pit sommerleir fordi du ikke er helt sikker pa
hvordan ting foregitr og hva slags innsats som ventes
av deg. Du lurer kanskje pa hvordan de politiske
diskusjonene blir organisert, om det blir tid til andre
ting osv.
Vi har tact en prat med Karin og Petter som var pa
Tromoya ifjor. Karin var med for andre gang. Vi
spurte Petter som bare har vxrt pa denne ene
kommunistiske sommerleiren om hvordan innstillinga hans var for han reiste.
Petter: Jeg ma innromme at jeg
grua meg lift. Trodde delvis det
kom til a bli kjedelig a bare sitte
og diskutere i lengden.
HMG: Men dette synet reviderte du etter hvert?
DE POLITISKE
DISKUSJONENE ER
VIKTIGST
Petter: Jada. Jeg vil understreke at de politiske diskusjonene gay det storste utbyttet pa
leiren. Bade diskusjonene i
plenum, i grupper og pa brigadeplan var lxrerike.

Ved siden av dette sitter jeg
igjen med mange gode minner
som er knytta til den daglige
rutinen og livet i leiren og jeg blei
kjent med mange nye folk. Noe av
det som var mest goy, var a fa
vxre med pa a lage kulturen til
plenumsmcistene og andre samlinger. Det ma innrommes at
resultatene ikke alltid sto i
forhold til innsatsen, men faktum
er jo at noen av de beste av de nye
revolusjonxre sangene er laga av
vanlige folk pa sanne leire.
HMG: Petter sier at de poli-

Plimelding
En ukes sommerleir
koster kr. 275,-. Av dette
betaler du kr. 75,- ved
pamelding, og de ovrige
kr. 200,- liar du kommer
pa leiren. For denne
summen far du leirplass
og middag hver dag.
Torrmat, brus o.l. ma du

HMG: Pa forhand finnes det
et ferdig opplegg til diskusjoner
og forberedelser. Hva synes dere
om det?
Karin: Jeg synes det er en forutsetning for at vi skal kunne ga i
dybden. Det betyr at alle har
anledning til a forberede seg og i
sa mate star pa like fot.

Petter: Jeg er enig med Karin,
dessuten vil jeg legge til at det
egentlig ikke er grense for hva du
kan fa diskutert. Utenom det
ordinwre opplegget er det tid til a
opp andre ting du lurer pd. Jeg
for min del tok opp en del saker
med de folka jeg sto pa vakt
sammen med. Det var ofte veldig
kererikt.
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HMG: Har dere til slutt noe
si til de som teller pa knappene
om de skal bli med eller ikke?
Petter: Som sagt blir det tatt
opp viktige politiske diskusjoner
som alle har forutsetninger til a
vxre med pa og here av, og du
kan vxre med pa a skape
revolusjonxr kultur. Dessuten er
det stadig vekk anledning til a
drive idrett. Fellesgymnastikken
om morran er kjempegey. Ellers
er det jo flust av bademuligheter.
Sd til de som tror de veit for lite og
til de som tror at leirlivet er
kjedelige greier vil jeg si: Kom og
se sjol, dere vil ikke angre!

SOMMERLEIR

3.

kjope i tillegg. Det er
butikk pa leiren.
Nar det Welder reisebeskrivelse og andre
praktiske opplysninger,
oppfordrer vi deg til
folge med i «Klassekampen» fram mot
leirene.

Navn•
Adresse:

Lxrested/institutt.
Jeg melder meg pa folgende leir (kryss av):
Tromoya ved Arendal 7.8.-14.8.
Herdla ved Bergen 31.7.-7.8.
Kyrksxterora i Trondelag 31.7.-7.8.
Vannoy i Troms 14.8.-21.8.
Innkvartering:
Vil innkvarteres i brakke. Angi grunn:
Har telt med
ledige plasser
Ma skaffes plass i telt
Pameldingsavgift, kr. 75,-, er betalt.
Denne pameldinga er bindende, dvs. pameldingsavgiften
refunderes ikke hvis du skulle bli forhindret fra a komme.
Lever pameldinga til en NKS-er du kjenner!
Diskusjonene pa leiren gjennomfores i faste, sma grupper. Dette eker
minim ml i∎ 1M fla utbyttet av diskusjonene for alle, og gjer det mulig for alle a delta pa like fot.
um, „p m.
mb on am an imb gm am

Ogsa i är vil NKS
arrangere kommunistisk
spesielt
so mmerleire,
innretta pa progressive
pa de hoyere lxrestedene. Leirene er apne

for alle.
I denne Lille avisa kan
du lese mer om de
sakene vi skal diskutere
pa arets leire, og om den
konkrete organiseringa

av leirene.
Meld deg pa na! En
uke pa sommerleir vil
gjore deg til en bedre
klassekjemper!
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TEIVIAENE
PA
LEIRENE
interessekampen folkekrig

HOVE
revolusjonwr

sommerleirene diskuterer vi sentrale sporsmid
den norske klassekampen,
og vi gjor det grundig. Etter
en felles hudedning, disku-.
terer vi i grupper pit 5-8 personer. Neste dag oppsummeres diskuijonen samla.
Utdypinger og eventuelle
uloste motsigelser folges opp
pa veggaviser og i uformelle
diskusjoner,
Smitgnappene er faste fra
forste til siste dag. Dette
gjor at vi blir Went med
hverandre, og at alle kan
vwre aktive i diskusjonen.
Sjol om folk har ulikt utgangspunkt nfir de kommer.
pa leiren, er erfaringa at alle
gjor store politiske framskritt.
'Idrettsaktiviteter, kulturarbeid, aksjonsdag og sosialt
samrore er ogsa viktige deler
av leiren. Og sist, men ikke
minst, det blir ogsa god tid
til bading og andre mer
tradisjonelle ferieaktiviteter.
Hovedtemaene pit firets
leire er sporsmid mange er
opptatt ay. Enten du veit litt
om disse sporsmida, og har
lyst til a here mer, eller du
har diskutert dem en del
Allerede: Bli med pit leir!
Kampen for arbeiderklassen
og alle undertryktes interesser krever at vi blir mange
som kan sloss for denne
politikken nar leirene er
over.
Her skal vi gii niermere
inn pa de tre viktigste diskusjonene pii itrets leire. Pit to
mitneder har vi anbefilt
studielitteratur, og ellers
oppfordrer alle, dl A folge
med i «Klassekampen*
«Rode Fanco i tida framover. Der vii du finne mer
stoff.

valgkamp
De borgerlige partiene fra «Framskrittspartieb og Hoyre
til DNA, SV og «NKR) har starta valgsirkuset. Store ord og
feite lofter kommer og gar. Alle forespeiler de oss en bedre
kapitalisme etter 12. september. Bare Rod Valgallianse er
et alternativ til denne massive blokken.
«En gang med flere ars mellomrom
fa avgjore hvilket mecllem av den
herskende klasse som skal fa undertrykke og trampe ned folket i
parlamentet — det er det virkelige
innholdet i den borgerlige parlamentarismen, og det ikke bare i de parlamentarisk-konstitusjonelle monarkier,
men ogsa i de mest demokratiske republikker».
Slik karakteriserer Lenin parlamentet og de parlamentariske valga under
borgerskapets diktatur. Med et slikt utgangspunkt er det sjolsagt at en revolusjonaer valgkamp pa alle mater vii
skille seg fra det valgsirkuset de
borgerlige partiene picker igang.
ROD VALGALLIANSE
Ogsa i arets valg stiller AKP(m1)
sammen med uavhengige revolusjonxre i Rod Valgallianse. Valgkampen
skal vi bruke til en omfattende propagandaoffensiv for klassekamplinja i
dagskampen, for konsekvent antiimperialisme og for revolusjon og proletariatets diktatur. Gjennom grundige

diskusjoner skal vi vise folk at en
stemme til et av de borgerlige arbeiderpartiene, er en stemme for fortsatt
kapitalisme, imperialisme og undertrykking.

STOTT RV - STEM RV!
Men Rod Valgallianse skal ogsA
stille siste over hele landet, og vi skal
oppfordre folk til a stemme. Pa denne
maten skal vi markere den okende oppslutninga om ei revolusjonxr linje, og
kjempe for «anti-parlamentarikere» i
parlamentet.
Eventuelle representanter for RV vii
bruke Stortinget til a a yslore det som et
redskap for borgerskapet, og pa den
maten bekjempe alle illusjoner om at
dette er «folkets forsamling». SA lenge
slike illusjoner star sterkt i arbeiderklassen og folket, vii vi aldri fa sosialisme.
Pa leirene skal vi diskutere parlamentarismen, de borgerlige arbeiderpartiene og hovedtrekka i den revolusjonxre valgkampen.

Stortinget er et redskap for borgerskapets diktatur, og ikke (folkets forsamlingr.
I valgkampen ma vi ogsci a yslore borgerskapets logn om at (folket har makta i Norge,.

og sosialismen
A bare sloss for forbedringer under kapitalismen, er
reformisme. A ikke sloss for forbedringer og mot undertrykking under kapitalismen er a svike arbeiderklassen og
alle undertrykte. Bare med ei korrekt analyse av forholdet
mellom dagskampen og kampen for sosialismen kan vi seire
i kampen mot borgerskapet.

norge?
Bade Bresjnev, SV og «NKIN forsoker a innbille oss at
«fred og nedrustning» er hovedtendensen i verden idag, men
det er fit som tror dem. Vi som er enige med Lenin i at
imperialisme betyr krig, ma ayslore denne lognen og i
stedet forberede oss pa det som skal komme.
«IMPERIALISME BETYR
KRIG*
Dette slo Lenin entydig fast etter ei
vitenskaplig analyse av imperialismen,
kapitalismens hoyeste stadium. Og
han stilte verdensproletariatet og
verdens undertrykte overfor folgende
valg:
«Enten A ga over til sosialismen,
eller A tale Ar og tiAr med vavna kamp
mellom stormaktene for kunstig opprettholdelse av kapitalismen ved hjelp
av kolonier, monopoler, privilegier og
ale former for nasjonal undertrykking».
034-.

rokk for hele det imperialistiske
verdenssystemet.
VAR LINJE
AKP(mOs linje er at en supermaktsokkupasjon av Norge mA motes med
aktiv motstand, og at var oppgave er A
gjore krigen til en nasjonal-revolusjonwr krig mot okkupanten. MAlet for
denne krigen vii i forste omgang vxre A
hive ut okkupanten for sa A styrte
borgerskapet og opprette proletariatets diktatur. I denne kampen kan vi
ikke stotte oss pa en av supermaktene
mot den andre, vi mA velge
'41

1
(Bak enhver streik lurer revolusjonens uhyre,.* sier Lenin. Linjegodsarbeiderne og
andre som har vcert i streik har gjennom det lcert mye om statens og voldsapparatets
rolle.

UNDERTRYKKING AVLER
MOTSTAND
Kommunister er de mest konsekvente motstandere av all undertrykking. Derfor stiller vi oss i spissen for,
og stotter, den kampen arbeidsfolk,
smabonder, studentene og andre
undertrykte reiser mot borgerskapet og
staten.
Vi veit at i den daglige kampen for
sine interesser hoster folk erfaringer
som ogsa er viktige i kampen for sosialismen. Oppsvinget i klassekampen i
Norge de siste Ara har f.eks. lxrt mange
at DNA/LO-ledelsen er en del av
borgerskapet, at staten og voldsapparatet i Norge er redskaper for herskerklassen og at de moderne revisjonistene alltid dolker folk som reiser kamp i
ryggen.
VIDERE PERSPEKTIVER
Men den daglige kampen fores innafor kapitalismens rammer, og de
seirene vi oppnAr vii stadig undergraves. Forst den sosialistiske revoIusjonen, og seinere ayskaffelsen av alle

klasser, kan virkelig sikre arbeiderklassens og det arbeidende folkets
interesser.
Derfor ma kommunistene malbevisst bruke dagskampen til a styrke
oppslutninga om ei revolusjonxr linje.
A ikke gjore dette era svike massenes
grunnleggende interesser, a sla seg ro
med at vi aldri skal na lenger enn til A
slass mot ulike utslag av det borgerlige
diktaturet og for begrensa forbedringer.
INTERESSEKAMPEN SOM
EKSEMPEL
Arets sommerleire reiser diskusjonen
om sammenhengen mellom dagskampen og kampen for sosialismen, spesielt
konkretisert til var egen interessekamp.
Savil betydninga av a reise den
daglige kampen som betydninga av A
bruke den til a utvikle folks revolusjonere bevissthet vii bli behandla. SVs
og «KUL»s reaksjonere politikk stilles
opp mot kommunistenes.
Som forberedelser anbefaler vi: AKP
(ml)s prinsipprogram s. 115-133.

Folket i Norge ma lore av folka i Vietnam, Kampuchea og Palestina. Ogsa vi ma velge
folkekrigens vei mot imperialismen.

Siden Lenin skreiv dette har 2
verdenskriger vist riktigheten av det.
Idag samles tordenskyene igjen pA
himmelen. Rivaliseringa mellom supermaktene USA og Sovjet om verdensherredomme gjor at vi nar som heist
kan sta ansikt til ansikt med en
okkupasjonshaer i Norge.
Dette legger store oppgaver pa
kommunistene og de progressive i alle
land. Det er opp til oss om den 3.
verdenskrig skal bli den siste, et ragna-

folkekrigens vei.
Hvem vii vxre venner og fiender ved
en slik okkupasjon? Hvordan vil det
norske borgerskapet stille seg? Kan
virkelig et lite land som Norge gjennom
folkekrig nedkjempe en supermaktsokkupasjon? Dette og andre viktige
sporsmAl skal vi diskutere.
Vi anbefaler folk A lese: AKP(ml)s
prinsipprogram s. 128-133, og Mao Tse
Tung: Om den langvarige krigen
(Oktober).

