Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no) 2012

ø MLC'S SOMMERLEIRAVIS, TUDDAL, 1972

NR .

9^S ØAG 3 0 . JULI.

"Jeg overdriver ikke når jeg

sier at 95 prosent av de som

nå reiser horfra vil være
medlemmer 9 kandidatmedlemmer
eller støttelagsmedlemner
nkr de drar. Det forteller
oss at sor_ merleiren i Tuddal
har gitt varige resultater
for partibygginga og den
sos.ia].1 sti_ake revolusjonen i
Nord; e ri s
Dette var en del av MLG
f ormannens , ppsummering av

INNHOLD:
s. 2 . -3: Oppsummering
av formannen i MLG e
s. 3.1.: For mange

unger pfi leiren?
. 5: Svar fra Atj i
leirledelsen.
s, 6: Tnstiiiks for
rydding og avreise.

Uiigpionerene samlet

sommerleiren i Tuddal 1972.

Lnn 102 11. kroner til

Dette betyr at sor_uuerleiren
i praksis har v 't et godt
•::: reg til kampen mot EEC,
til å . bygge eij.
ri g.
front mot EEC, og til å ^byg
det nye kommunistiske part
.t

p kt ober-rapport
Manionettetroppenn
slått tilbake i Quang
Tri.
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AKSJONEN UKEAVISA KTIASS.FKl^MPEN:
+
Kamerater: Aks jonen Ukea.vi. ,a Klassekampen har nådd 5.779, 8 7 kro-+

::r på få dager. Vi burde nærme oes 70000 før leiren er slutt.
'For de som vil kjøre flere sedler eller ta med seg hjem for salg+

har vi følgende ilibud
I dag . fra kl.. 0900 --i 100 vil det være en stand utenfor ho-- +
.let. Der kan folk få større mengder av 10 og 100 kroners sedle--4-+

:.s og siste nummer av Klassekampen.
Dette gjelder i første rekke kamerater som er kommisjonærer.

+

±en i Oslo/Akershus eller andre steder i landet. ?l en folk son har+
lyst til å bli kommisjonærer eller bare vil gjøre en ekstra innsats+

+ Fyr også velkomne.

^ameraterS Vært ned å gjør Klassekampen til ukeavis i,lopet av r+
19'?).
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^ .a :{ --FQRMA1'ZT ENS OPPSUT''TI NG AV LEIREN
'Ti bringer her hoveddelen av den oppsummeringa formannen i
:::,;"
på avslutningsmøtet i gåro T:JLG-formannen trakk fram 6 oi_,å: or der styrken og svakhetene i leiren kom: p er best til syne,
DET NYE PARTIET
La meg sli, fast det som kanskje har mest tydning for den
1
ktie kampen vi som revolusjon re ønsker å fore. Vi hr
^'
?enn leiren op nådd så : o t som hundre prosent eni iet om nadv; . i ghet en ..giv et nytt, kom: uni sti skp<arti r^iskt i Norge. Men vi
har også nådd langt videre: Vi hard kbtmet fråm^t l enhet om at
`.r ei u til sosialisme er revolusjon, at vi må op p rette propletnriate as :.ikt-,tur;. at vi må byde norsk sosialisme, ut fra våre
for..tsetninger. Det erblitt staket opp konkrete pe.roler som trek'
opi hvordan vi ski organisere proletariatets diktatur i Norge.
Det har ikke vert full enighet om alle spørsmål. Vi i M .Gs AU
bl a. at det er kommet fram venstreavvik i spørsmålet om å
pr sippfcste akkurat hvilke krefter som skal undertrykkes på hvil:;.te. Tien vi skal alle føre debatten videre. Og vi vil kunne gi
^.erske arbeidsfolk ci rettesnor de aldri har° hatt før, som
r: ikke NKP i sine beste perioder klarte å skape: et program
s
.:laker o_or veien gjennom revolusjon og som konkret viser hoilke
:..k ko1'fL;.l inistcne ønsker å sette 1 Nerk or å virk eliggjore sosialis —
Norge. Dere har vært med på det, Dere har utdypet dette, Dere
Lapt et grunn.la og en enhet som gjør nt vi alle bør klapp
c;
følgende mulighet: Det pertict ikke bare kan bli ska p t i lel ot
197.3, leiren har gitt m g full visshet om udet vil fli skapt
_.
: te tidsrommet,
Icu f ÆN NO T EE C
.3om revolusjonære vet vi også: Veien til sosialismen og revojc y en omfatter også d gskampcn, Dcn°.gir erfaringc r, den styrker
'eidsfolks kår, den hindrer fascisme. Og vi har tatt et langt
- ..tt for å lose den viktigste av alle icempoppgaver nå: Kappen
å hindre et landet blir politisk underl .gt den tyske imperiat_1
1:_ .m n og E gi . Tre a1.çer ha.r hatt bctydr._ g;'
±SjolrådcreLtcn. Vi ha.r stilt p^.rolcn Nei til slag av Norge.
vet langt cdre
orfor dette cr det viktigste. For n.ri idsplass ene 'ror kampen mot dyrtida.
Vi hat' funnet formen: Rusb c s ek, Vi har vist dens viktighet gjennom n riksi s, Vi matte mange tvil ere under aksjoe i går. Men vi fikk
visi hot for at intensiv vf.lgkmp kan g jere mye. JPF'tA-bevegelsen
li ;';er l evt i gral ..upløypa. En av aks joni_stcne traff en eldre arb c i cr på Rjukan, som sa det slik: Jeg har aldri truffet noen folk
cc i er for EEC, unntatt bedriftsledelsen da, mon de er o ikke f .lk.
Og on lokale FD-formånnen på Rjukan takket for den hjelpen sri hr?ddi -:t motstandsbevcg clscn der nå i innspurten på valgkampen.
Endelig: Mange har for første gang sk jrr t at EEC-saka ikke er
v verd en den 26, september, De har skjønt alvoret i p lanene om
1 zgc motstandsbcvcgel sen. På den andr sida: Folk er otir-l.
-. ::ko, styrket i overbevisningen om at vi kan vinne kampen. Og `t
c:
gir grunnlag .for å stille krav som vi tålmor'ig må job ?-e for å vinn_.
slutning; om, krav om utvidet :i i ske.^i arens e; om stans av avf ok-.v uti '.ntene, mot kapitalflukt _og i.nva,sjon av utenlandsk k 'pi. Vi står ikke overfor en offensiv, revolusjonær situasjon. Vi vil
å. g- ng måtte forsvare o s mot tysk imperialisme etter at steremoscd tene er lagt nec. Derfor vil det vere en forbrytelse å n dleg;e
...r- etc n. Vr_fIG FRONT NOT EEC:
EN SKOLE I D ?MOKR!! TI
L, .^rcn har - v eet en skole i demokrati. Vi hir sett, det gjennom de
_ .ti ke diskusjonen, i hvordan do
motsigelsene er
tt tatt opp og løst. i h .r hatt bedre tid enn før, o1 vi har tatt
^p.p en :rok ;-c nye emner, famili cn; '?"rna, kvinnesporsmålet. Vi har gjort
*j.; so.nbrudd på pionersnorsmå'mt. Vi har skjønt at cl.e er en sjolstan-, kraft som krever sin egen heve elso
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- 3 V har lært den demokratiske sentralismen å kjenne. Vi har lært
t når den:sentrale ledelsen har mangla, har også de kollektive diekejonene. uteblitt. Men en del folk har hatt den feilaktige oppfatr,
Liraeat. sentralismen er demokratisk fordi den tjener folket. Da •
lemmer betydninga av den andre sida, den demokratiske diskusjonen.
eksempel på hvordan dette har fungert er debatten om hvordan vi
s'4al . forhelde oss til neste Stortingsvalg. Nettopp denne debatten
"'iser at vi er kommet et godt stykke lenger enn før når det gjelder
la medlemmer og sympatisører trekke opp grunnlaget for politikken.
KULTUREN

Massenes skaperkraft er enorm. N ye viser er vokst fram i hopetall
simen med nye utøvere. Idretten har vi til dels klart å gjøre til en
massegymnastikk. Feilen har kanskje vært at det enda hovedkelig har vært de vante folka som har malt, sunget og tegnet.
VIKTIGSTE FEIL

De viktigste feilene har vært slike ting som for lite kjøkken,
.glende sanitært utstyr og et relativt tungvint opplegg for fasil-med unger. Irberededelsene har til dels vært mangelfulle. Det
_r vært for'Iite bruk av :klassikerne til studier. Aksjonsdagen
-egla en stram enhetlig ledelse, for lite ble gjort for å trekke
ere til torgmøtene. en viktigere enn alt dette er at vi i MLG
e: • forholdt oss idealistisk, på. grensen mot det uansvarlige, når det
;-e2nger og spebarn som Ikke kan ligge i telt. Det har ikke
elder
mrt noen alvorlig krise, men det skyldes ikke oss. Det skyldes mer
Leks og en sjølnplio-Xrende legetjenes . hee Det . vEt • varslet for dårlig om
!..,ilke forhold som ville ravte familier med mindre unger. Med bedre
foYberedelser her kunne det politiske utbytte vært bedre for de som
på en eller annen måte sto i forbindelse med ungene.
bedre, eller enda bedre: Synes
Neste gang skai
ikke dere vi burde kjøpe et fast s • t-;od iren kan utbygges og brukes til
mange leire hele sommeren.? Slik at vi kan ta i mot ungene.våre på
en skikkelig måte. Vil dere være med på å finansiere det?

~1

Hamerater!
MLG's sommerleir har • Oppnådd en ting som må nevnes helt til slutt.
Ia vi koM hit til leiren var vi en leir av M LG I ere, sympatlsører og
reogressive folk som ønsket å kikke på hva vi kommunister var, Dette
her endra seg.
Folk har fått tillit til MLG. Til vår politikk og til at vi ønsker
å tjene folket. De vil sjøl bli med, Noen få kamerater er ennå usikre.
•
,len det må framheves:
--Etterrtotødage ns gruppedisiusjoner hai leiren endra karakter, blitt
uer ensartet.
• Jeg overdriver ikke når jeg sier at 95 prosent av de som nå reiser
:eerfra vil være medlemmer, kandidatmedlemmer eller stottelagsmedlemmer
'r de drar. Det forteller oss at sommerleiren i T'dddal har gitt
-vrige resultater for partibyggin ga og den sosialistiske revOlyksjenerl
1 Norge.

MANGE

UNGER

PA LEIREN?

ruakter fra Fritt Fram-seminar lørdag
Ceinaret blei organisert på grunnlag av en veggave. d iskusjon mellom
Os"--tr og Julussa/Rudolf Nilsen og enkelte andre kamerater, der bl. a.
spørsmålet om noen burde oppfordres til å "sende ungene til bestemor"
sto i sentrum.
2, Forte. neste side-.

••
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. ..øtet var foreldre, folk som hadde jobba med ungpionerer og barne,
eg andre som hadde hatt nær kontakt med unger på leiren. Debat-,.
t,_
eom var meget god, gikk langt utover det som var diskutert på
,visene, og det kom fram mange verdifulle ideer på barneoppdrag3, -ungpionerarbeid cg andre spørsmål (de som hadde kritisert foringa "sende ungene til bestemor" hadde desverre ikke møtt opp).
må vi nøye oss med noen punkter der det hersket allmen enighet
MCO:".1 deltakerne, særlig med sikte på veggavisene.
1; FHovedsida ved ivaretakelsen av ungene på leiren har vært god, prekollektivt . ansvar og bra arbeid. Foreldre og unger er stort
e.ornøyd.•Det er et svært gjennombrudd.
2 De eila som har vært på leiren kan vendes til en god ting, fordi
har gitt oss erfaringer og har fått fram viktige politiske motsiger som kan hjelpe bevegelsen til store politiske framskritt på
det .i;o området.
- ovedsvakheten har vært at så mange unger har vært samla at det
_ :et materielle grunnlaget som finnes her hverken har vært mulig
ei
eller foreldra skikkelige forhold, sjøl om andre feil var
liti retta,

å

1;. -t

har vært store svakheter i forberedelsene av arbeidet med de
ynps-: kameratene fra leirledelsens side. Dette gjelder både den allmene forberedelsene av leirdeltakerne, forberedelsen av foreldre (som
.-L:t falske forhåpninger) og av de som skulle jobbe med ungene. Mange
T
rete forslag om forbedringer kom fram.
5) J et har vart svakheter ved det kollektive ansvaret, men i hovedsak
ette vært godt. Det kan forbedres, men det er feil å gjøre det
stive ansvaret til hovedsak.
-.n langsiktige målsettinga må være at både unger op ektefeller
i .lt sett må kunne delta på sonm prip i-e. Oskars veggavis gjorde feil
e.t jen ikke direkte nevnte det, og at den ikke godt nok forklarte
de tiltaka som blei foreslått (bl. a. "unger til bestemor") var
kri s etiltak som måtte gjøres ut fra at dette var umulig.

i

7) Mailge deltakere kritiserte, tildels skarpt,. den idealismen som kom
til uttrykk i bl. a. veggavisa med kritikk av Oskar cg i uttalelser
som 12kna på den (Oskar beklaga formuleringa "unga til Bestemor" og
se. at han burde skrevet "Bestefar". Seminardeltaker= mente at dette
c.rt $ett var en feil, wen ikke av stor betydning.) Mødre, fedre og
-e arne:eersonale. sa at parole "unga til bestefar/mor/gode kamerater
er riktig for de kameratene som kan få det til under de nåvmr,...e.e forholda, slik at de som må ha med unger, kan få best mulig forhe '. :or seg. Her må det sjølsagt skilles mindre/større unger. Det må
t,[:' hensyn til folk sum kan trenge tid sammen med ungene sine osv.
_ illment er det riktig under de nåværende forholda å begrense unetE.J..let. Noen mødre ment at motviljen mot "unge til bestemor" kom
!..elk
som sjøl ikke hadde unger på leiren eller som hadde klart
2-,rb›ida med ungene veldig bra. Ingen mente at parolen "oser av forekt I'r)r kvinner og barn", slik som det er blitt hevdet. Denne på-'en må derfor avvises som kritisistisk o g feilaktig.
le var enige om at fortrinnsvis må MLG neste år forsøke å finne
eller flere leirsteder på Østlandet som gjør det mulig å ta med
eEc enger og ta vare på dem på en helsemessig og politisk (overfor
r og foreldre) tilfredsstillende måte. Men siden dette meget mu,
ren bli vanskelig, var alle også enige i at det riktige å gjøre
det blei umulig var å gjennomføre de tiltaka Oskar hadde
o
lått i sin første veggavis,
om eget sommerleirsted for den•progressive bevegelsen blei
le . eseet og vakte stor interesse og entusiasme på seminaret.
- Punktene notert av innlederen
- Oskar.
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SVAR FRA LEIRLZDELSEN II:
Kameraterl
Vi ser to aviser med kritikk av leirledelsen som fortsatt

står ubesvart:
I) For sein avslutning av sentrale plenum hevder Prorysengruppa i Ho Chi Miwih. Enig. Vi burde ha sikra grep på at
)1enum slutta i samsvar med planene.
2) Leirledelsen har ikke del tatt nok p
Leiren hevder Wessel i Hoxha l som også sier at leirledelsen har gjort en god jobb.
Leirledelsen er ikke enig i kritikken. Omtrent alle i led•-lsen og AU har deltatt i alle eller alle unntatt en grupediskusjon, i dugnader, kultur osv. At det har blitt en
niel færre brigademøter og sentrale kulturmøter har-vært
nødvendig for at vi skulle kunne sikre leirens liv.
Vi har hatt forholdsvis få møter oss imellom (annenh~
dag i plenum) og har gått mye rundt og prata med folk.
Vi synes det er fint at Wessel mener at vi har gjort jobben tilfredsstillende, men mener derfor likevel at kri-,
tikken er feil.
Kamerater!
Vi har svart på all den kritikken vi har oversikt over.
Vi beklager° on det er noe vi har oversett. Vi takker alle
leirdeltakerne for godt -samarbeid.
FRAM FOR PARTIET!

AU i leirledelsen.

Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no) 2012

INSTRUKS FOR BRIGAWRYDDING OG AVREISE:
it tt it tt 11 it ti tt it ti It It tt tt tt It tt it tt tt ti it tt n It 11 tt 11 tt tt tt tt tt tt 11 ti tt It tt

Vi har en viktig politisk o p pgave igjen: Rydding og nedrig;ing av leiren.
Ir, AVREISEN:
Busstransport blir ordna ca. kl. 13.30 fra Kiosken. Buss
til 122=1.= korresponderer med tog. Merk: Ingen passende
tog fra Notodden. Folk med biler drar omtrent på samme tida
etter nærmere anvisninger (bl, a. på sikkerheten). Det blir
å.ngen spesiell utsjekking.

Men - avreisetidspunktet er ingen privatsak. Vi anvender
1-er den samme fine kollektive stilen som ellers på leiren.
)et betyr at bare godk,jente unntak (meldes brigadeleder,
skal dra før kl. 13.30. Dette er nødvendig om alle skal kunne
(,ra såpass tidlig.
BRIGAMRYDDING:
1) Alle leirdeltakere skal ha pakket sine saker (telt, utstyr)
'einest kl. 10.00, slik at de kan være med på o p pryddinga av
_eirområdet.
Hver brigade - ved brigadelederen - er ansvarlig for at det
-mråel et og de hytter brigaden har disponert blir ryddet'for
rfall og reingjort omhyggelig. Grøfter, fettfeller o.l. skal
hives igjen. Tomflasker samles i kasser og transporteres til
hotellet.
3) I.ver brigade - ved brigadelederen - er ansvarlig for at
følgende materiell blir levert (transportert) til samleplass
ved hotellet:
+ Tørrklosetter.• . 1\1111 Skal reingjøres med desinfiserende
middel.
Plastbøtter og -fat NEI Skal reinfjøres med desinfiserenc', e middel.
Alle hele isopor p later og plast som kan brukes om igjen.
Alle utlånte ulltepper og madrasser.
Alt verktøy og utstyr (spader, hakker, megafoner, idretts.
utstyr, barnehageutstyr, hammere etc.).
Alle utlånte telt. (NB1 Pakkes pent sammen. Husk stengene!)
Alle flagg.
Alle trekonstruksjoner (dasser, veggavisstativer) . (NB1
Dassene skal Oemonteres "delvis", slik at de lett kan set-

tos opp igjen.)
** ** * * * ** * ** ** * ** ** * * * * * * *** * * * * * ** * ** ***** ** * * * * **** *** * *****
PROLETARISK

Vietnam-nytt:

INTERNILSJ'JNALISME

MARIONETTETROP -PENE SLÅTT
I QUANG TRI!

Ung p ionerene var bedende i

å vise proletarisk internasjonalisme på leiren. Deres
innsamling til den Provisoriske Revolusjonære Regjering
i Sør-Vietnam ga hele kr.
1024,38.
Flott gjort:
OKTOBER-STANDEN haddo lørdag
en Omsetning på ca. kr. 1200w
T-tlt 11.1e uka: Kr. 4.700.

Sør-vietnamesiske mario-

nettetro p -)er trakk seg fredag tilbake fra festningsområdet inne i Quang Tri,
etter flere dagers harde
kamper. Kampene i Quang Triprovinsen viser mange likheter ned kam p Cne i Laos i
februar i fjor. Som der lot
frigjøringsstyrkene fienden
rykke langt inn i de frigjorte områder, for så å gi dem

grundig bank.

