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NEST SISTE DAG PÅ ROD FRONT - LEIREN.
Med utgangspunkt i innledninga 0:1 partibygginga diskuterte vi i. dag
i hovedsaktre ting; For det fbrste partibygginga som hovedoppgave
for alle marxist - leninister i Norge. For det.andre utviklinga av
SUF (m-1) fram til et eldite ungdomsforbund, For det tredje manglene
våre i massearbeidet blant unge folk, dg metoder til a rette opp
denne svakheten.
Vi kan slå fast at opplegget var riktig. Vi brukte det vi hadde lært
på leiren til å vise hvor mye manglene våre nar det gjelder tillempinga av masselinja hemner det partibyggend.e arbeidet. Kameratene
peikte pa en rekke metoder til å bli kvitt disse gamle feila , Vi
samla oss om to metoder son det var viktig å tillempe allerede
tilig i arbeidet i hdst: For det fbrste arbeidet med de nære vennene
våre utafor den organiserte M ,,Lbevegelsen. Ved å gjere et gjennombrudd
på dette feltet vil vi ha muligheter til å ta fatt på andre feil vi
gjor i arbeidet ute blant folk. For det andre må hver enkelt av oss
sikre at de skaffer seg kontakt med folk utafor M-Lbevegelsen. Uten
en slik kontakt vil vi aldri kunnelede folket i kampen, og denne
kontakten er en viktig metode til å styrke den marxist-leninistiske
bevegelsen tallmessig.
Spdrsnal til gruppediskusjonen:
Sp.I. Sitat s.307. - Kadervurdering av kameratene i gruppa.
Sp.2, Sitat s.I27. - Kritikk av arbeidet til leirledelsen.(Til
forberedelsene: Oppsum,l.eringene fra leirledelsen i "Rdd Front" mandag - ldrdag)
:in 11111
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ALT ARWX„
..
Mdteprogranmet for leiren tar slutt i dag k1014000.
eei;termiddagen .c);;*Y.5:velden st:t vi foran tre viktige arbeidsopp
gaver av en annen type;.,
Vi skal spille fotbb./ijMot et lag fra, Hosanger.
2 Vi skal arrangere fest for leirdeltakerne, og endel. ungdom fra
bygda.
3 Vi - skal lake 'gulvet i foredragsalen i ungdomshuset.
Disse tre oppgavene er like viktige som moteprogrammet for leiren.
Bergens Tidende har hetsa not leiren. Vi har nå en mulighet til å vise
at "intervjuet i avisa ikke giren riktig fram s
r tilling av arbeidet
til marxist-leninistene. Ved å treffe folk i organiserte former kan
vi knytte kontakter på stedet-Hosanger. Golvlakkinga kan tjene til å
vise at vi ikke bare er folk som preiker, men som også handler i
folkets tjeneste,
I år er vi blitt mott med skepsis fra en del av befolkningen. Hvis vi
klarer å gjennomfere de tre oppgavene på en skikkelig måte kan vi
regne med en langt bedre mota else neste gang vi kommer hit.
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.-3HOVED=ER I UTVIKLINGA PÅ LEIREN.,
Utviklinga.av . Rdd Front-leiren,,
rbrste dag ble det slatt fast at leirens formål var gjennom et sterkt
utvikla demokratisk liv å finne metoder til å lbse de viktigste
problema ml-bevegelsen står overfor i dag. Ut fra dette stilte vi
hovedparola:"Anvend masselinja i alt arbeid", og slo videre fast at •
gruppene var brennpunktet for anvendelse av masselinja på leiren.
Alt fbrste dag avslbrte to viktige ting: For det fbrste var det ikke
brakt samsvar mellba de stilte oppgavene og den tida vi hadde til
disposisjon, Dagsorden var for hard. For det andre at vi måtte legge
vekt på å styrke gruppene for å utvikle demokratiet på leiren..
Ved å ta utgangspunkt i dette opplegget for andre dag kom vi et stort
skritt framover. Vi fikk et gjennombrudd i utviklinga av demokratiet
på leiren. Samtidig avslCrte dagen at sentralismen i gruppene var
svak og at det var tendenser til "to sentra". Hovedoppgava nestedag
måtte bli å styrke gruppeledelsen. Metoden var kadervurdering.
Tredje dag skjedde det et kvalitativt sprang i utviklinga. Motsigelsene
på leiren skifta plass, den gamle hovedmotsigelsen blei .avL'st av en
ny. Tidligere var det riktig a legge hovedvekta på det interne livet.
i leiren for derigjennom å utvikle metoder til å låse problema vi • .
har i arbeidet på vestlandet. Nå måtte vi gå uver til å legge hovedvekta pa å bruke lærdommene fra leiren på vårt eksterne arbeid,
Ut fra dette la vi torsdag og fre , 3ac opp til gruppediskusjoner som
tok sikte på, for det fbrste å slå ned på mangler ved masselinje i
arbeidet vårt og, får det andre, å bedre arbeidet med partibygginga.
Dette viste.seg a gi gode resultater, begge dagene bar preg av gode...
og målretta gruppediskusjoner.
TA VARE PÅ LEIRAVISENE,
Alle kameratene ma ta vare pa de fem leiravisene. For det fdrste må
de sjdlsagt bli diskutert med kamerater som ikke 'har vært på leiren
For det andre kan de være nyttige seinere på året. En kamerat fra
Odda forteller at han mange ganger nar brukt artikler fra leiravisen
1969 til ldsning av spesifikke problemer i det politiske arbeidet.
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-4INLEDNING OM "BYGG. PAPTIET".
gripe or anvende Mao 1:7.e-tungs tenkning.
I.De revelusj,-,nore har reid
P.g.a. dette er en blitt i stand til å avsløre og fare kamp mot feilaktige ideer. Videre har også teorien hjulpet oss til å slå fast oppgavene framover. SUF satte studier som hovedoppgave. Studier son blA.
skal forberede byggingen av det kommunistiske partiet. Partiet vil ha
andre oppgaver enn ungdomsforbundet. Ungdonsftrlundet skal forst og
fremst ta sec av ungdommens =regne problemer.
2.Metodene i partibyggingen.
a) Mobilisering av massene, Massene må gå inn for byggingen av partiet
Nå har vi opparbeidet endel sympati i folket. En viktig oppgave
blir å nytte dette i det partibyggende arbeidet.
b) N=e venner har krav på skolering i teorien , vår, og til å bli
mobilisert til diskusjoner, kritikk og avgjørelser.
c) Erfaringer fra partibyggende arbeid andre steder (Kina, Albania)
nå studeres.
d) Vi må ta en klasseanalyse for å avdekke og oppsummere•neAsigelsene
i Norge.
e) pa leiren studerer og anvender vi masselinjen for å utvikle arbei det til høsten,
Borgerskapet
prover alltid a spre feilaktige id6er Ser å forvirre
f)
folk. Vår oppgave er å fare kAnp mot disse feilaktige ideene i
folket, og kjempe for riktige ideer.
C) Klassekampen skjerpes. Oppgavene vokser. Vi trenger flere kadre.
Derfor nå vi straks gå i gang ned utviklingen av sympatiscrarbeidet
Dette for å lase motsetningen mellom (.e oppgavene klassekampen
)P:_
stiller oss og vår arbeidskapasitet. Ne -tt222Le-Ue2L
gaven i -)artib ggingen i host.
3,En viktig oppgave i:utviklingen av Ungdomsforbundet,iblir å
analysere ungdommens kår. Derfor 111 en i host ta det forsto
skritt ved å studere forholdene til skoleelever og studenter.
Visse feil har vort gjort i opptaksvurderingen av nye medlemmer
i SUF(m-l), Kravene har til dels vort for strenge. Det må tas
hensyn til at ungdommen ikke har så lang erfaring i klassekampen.
Derfor er det sjølsagt at det i et vanlig kommunistisk ungdomsforbund ikke nå stilles for strenge opptakskrav.
Fordi ungdommen "er de ivrigste til å levre og de minst konservative i sin tenkning", er 'det enSvort viktig oppgave å
oppsunmere og systematisere' de unges id e er.
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Partibygginga vår kortsiktige hovedoppgave.
Utfra det kraftige oppsvinget i klassekampen de siste dra ble det vist
til det objektive behov for et M-Lparti. Dette ble belyst med
eksempler fra Norgas og Sauda streikene, Her hadde man riktignok
godt skolerte marxist-leninister Som kunne stille de riktige parolene,
men man hadde ingen kommunistiske celler. Dette hadde man heller
ikke i andre bedrifter tilknyttet samle fagforbund. Disse grupper
ville gitt streikene stdrre bredde bredde og dermed stdrre' slagkraft.
behovet for et m-lparti som kunne utvile sli k e celler og koordinere
kreftene trer her tydelig fram. Dessuten nå vi regne med at det kan
komme et norsk mai-opprdr.
Partibygginga og massearbeidet:
Lenin sier:"Enhver streik bringer tanken på sosialismen til arbeider- •
klassen". Med utgangspunkt i dette sitatetble det påpekt at i eg med
en streik var fdrt til seier er ikke kampen over. Tvertimot, da
begynner det politiske arbeidet. i. organisere massene i fronter,
dikusjonsgrupper (Klassekampens venner) og studiesirkler. Slik at
vi kan bringe de :.Lest framskredne.og erfarne inn i partiet.
"Klassekampen" er et viktig organ i arbeidet med å heve det politiske
nivå hos massene, Vi så imidlertid at Saudastreiken starta midt mellom
to nummer - av Klassekampen. For å kunne takle slike situasjener ble
det foreslått å drive en utvida veggavispraksis pa "stands".
Henvisningene til konkrete feil i arbeidet i den senere tid ble i
hovedsak tilbakefdrt til dårlig anvendelse av masselinja og
manglende tiltro til massene. Eks, sKole/universitetsstreiken.der
rekrutteringen blandt progressive dletakere var dårlig. Manglende
tiltro gjennspeilte seg i at massenes ideer ikke ble tatt skikkelig
opp og massene dermed ikke ile tatt med på råd, Vi har her på leiren
allerede anvendt en del meto. der til a bedre disse feila. God
anvendelse av masselinja og - en skjerpa kadervurdering, spesielt av
1 elende kamerater.
Prinsipper for ledelse.
Forutsetningen for å kunne anvende pr insippene for ledelse er en
grundig klasseanalyse av det norske samfunn.
Kjernepunktene i ledelsen blir a styrke den demokratiske sentralismen
og anvendelse av prinsippet; fra massene til massene, som igjen er
utvikla au- demokratisk sentralisme. God ledelse viser seg f.eks.
gjennomat det blir fdrt ut riktige paroler til enhver tid og at
massene gis konkrete henvisninger til arbeidsoppgaver, organisere .
massene. Paroler må bygge på skikkelig analyse av-massenes ideer og
politiske nivå og forandringer i den objektive situasjonen. Vi må . derfor-være særlig årvåkne for forandringer, foreta raske analyser og
oppsummeringer og fdre disse ut igjen til massene. Som. eksempel ble
nevnt MOMSaksjonen. Parolen fdr MOLD-zen ble innfdrt var: "Bekjeep
MOMSen", denne fikk god oppslutning og viste seg å være riktig. Da
MOMSen var innfdrt, altså en forandring i den objektive situasjonen,
kjdrte man ikke videre på den gamle parolen. Den nye parolen ble:
"Krev full kompensasjon". Ut fra denne ble 25/kravet kjdrt fram av
mange fagforeninger, og Faglig Studentfront, studentenes fagorganisasjon kjdrte fram sine krav i samsvar med den nye parolen.
forts. s. 3.
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Unrdomsforbundets viktigste oppgaver.
Ettersom SUF(m-1) utvikler seg til virkelig unedomsforbund blir der
mange nye oppgaver å lose. Oppgaver som på grunn av vår navmrende
dobbelstilling (som ungdomsforbund og erstatning for partiet), er
forsente. Ungdomsforbundet vil spesielt kommer til å ta seg av ungkormens problemer. Dette innebnrer bl.a. et utvidet arbeid med medlemmer i allerede eksisterende ungdomsorganisasjoner for å knytte til
oss progressive elementer der.
Far vi kan ta fatt på en slik oppgave må vi foreta en grundig analyse av disse organisasjonenes klassekarakter - og analysere de ideologiske strømninger i de forskjellige ungdomsgrweper. Et kjernepunkt i
dette arbeidet vil vere anvendelse av masselinjen. P.g.a. manglende
kapasitet blir det viktig forst å rekruttere i kamernenes ncermeste
bekjentskapskrets. Et arbeide som hittil har vert drevet dårlie. Det
ble i denne forbindelse vist til sekteriske fester og klikkvesen som
eksempler på dårlig masselinje. En annen: grunn til at rekrutteringen
nå intensiveres er at man e gode krefter vil bli dratt over i N-1gruTpene.
Det - 10 av flere kamerater henvist til Dimitrovt Enhetsfronten.
(Kapittelet on ungdommen og enhetsfronten s. 20). Dimitrov git en prioritering av grupper det er viktig å arbeide med.
X 1. Unge fabrikkarbeidere.
Denne gruppen har spesielle problemer som skiller den en del fra de
eldre arbeidskameratene. Mange går for hjelpearbeiderlann hvilket i dag
vil si ca. 50% av vanlig arbeidslcnn.
2, Militc3re.
Militoret er kjernen i etatsapparatet. Under revolusjonen blir det vikti
for oss å stå sterkt her. Det kan bli avgjorende for hvilken vei gewerpipene peker Flere kamerater har fort en for forsiktig linje i millfor .!eundot har do latt
toret. liv frykt for å svekke sikkerheten i
ser passivisere.
3. skolene.
Ungdomsskolen får 2/3 av sine elever fra arbeidermiljo. Det skulle gi
grunnlag for et godt arbeide. Dessuten blir det viktig å gripe fatt i
ungdommen for den blir for besudlet med borgerlige ideer. Yrkesskoler
gymnas,universitet merker presset fra monopolkapitalen sterkere og sterkere og det blir viktig å samle alle elever i denne kampen.
4. Idrettslagene.
Vi lor ta utgangspunkt i de forskjellige idrettsgreners klassekarakter
o. - sosiale skiller mellom store og små forbund og mellom forskjellige
klubber innen bestemte idrettsgrener. Detta ble nevnt som et godt Brun lag for politisk kontakt. Man kan sette store klubbers utbytting av små
i en sterre sammenheng.
Landsungdommen treffer vi'i alle de overfornevnte gruppene, men denne
har igjen spesielle problemer. Det merker fraflyttninga fra landsbygda
(Vestlandsplanen), presset mot Språket sitt og Slutter seg gjerne til
mållaga. Her er sure muligheter til å få kontakt med 'dem.
Linja bor imidlertid forelopie ikke vare å la fOrbundsmedlenmer melde
forskjellige organisasjonene men å knytte til oss progresseg inn i
sive folk i dem og la disse arbeide i de respektive organisasjoner.
Under slike organisasjoner horer også Avholdsbevegelsen son har en god
klassemessig bakgrunn og Speiderbevegelsen hvor vi vet der finnes progressive folk.

